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Препис! 

Окръжен държавен архив – Смолян 

фонд №292 опис №1-а арх. ед. №2 

Количество листове в цифри и думи 

30 (тридесет) листа. 

Народно първоначално училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Върбина, околия 

Ардинска, окръг Кърджалийски от 1924г. до 1934г. 

Народно основно училище „Кирил и Методий”от 1947 с. Върбина, околия 

Ардинска, после Маданска, окръг Хасковски до 1959г. 

Народно основно училище „Кирил и Методий” с. Върбина, окръг Смолянски от 

01.ІІ.1959 година. 

 

Дело №11 

Летопис на училището 

Започнат на 16.ІХ.1940 година 

Завършен на 15. VІІ. 1965 година 

 

Съдържа 30 (тридесет) листа. 
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16.ІХ.1940г. 

Из историята на с. Върбина 

Най-старото наименование на селото според данните на стари хора е Вълчево. То 

носи името си от някой си Вълчо, който е живял преди стотици години близо край 

реката Арда, която извива водите си край селото. Бил е най-голям чорбаджия в селото и 

спирал ред години потурчването (помохамеданчването-Р.А.) на населението. После той 

е взел голям откуп и населението приело мохамеданската вяра. След потурчването 

селото било наименувано Сойджук. 

 От преди няколко години селото е преименувано Върбина. При основаването на 

селото е имало 5-6 къщи, а сега има над 140 и е разположено на един склон в 

Централните Родопи с южно изложение с височина над 800 метра надморско равнище. 

Най-близкият до селището връх е „Света Неделя” и най-близката река – Арда. 

Названията на местностите край селото са повече с български произход или чисто 

български като: Равнища, Поляни, Вълчовица, Искърско, Стоево, Крушевско, Черква, 

Костадин, Еленка и др., които населението помни и предава от поколенията. Изворът 

„Вълчовица”, който се намира всред селото, носи името си от по-горе споменатият 

Вълчо, който се смята за основател на селото. 

Климатът на селото е умерен. През есента и зимата има доста валежи и снегове. 

Мека зима и топло лято. Причините за това са, че селото е запазено от северните 

ветрове. Почвата е предимно камениста, някъде песъчлива и варовита. Крепости и 

паметници край и в селото няма. Близо до селото се намира историческото място от 

Римско време, наричано от хората „Имането”. Почвата се обработва по най-примитивен 

начин, а именно с дървено рало, копач и мотика. Местността е планинска и слабо 

заселена. Горите в по-голямата си част са букови. Много рядко се срещат дъб, габър, 

леска и др., които се употребяват за отопление. От плодните дървета най-много се 

засажда орехът, черешата, крушата и по-малко ябълки, сливи, круши, дюли и други. 

Всички дървета са с местните си наименования. Понеже няма много гори, затова рядко 

се срещат горски животни. 

Населението е българо-мохамеданско – хора с черни коси и кафяви очи. То е 

чисто българско с примес от славянски тип. В селото живеят около 490 мъже и 260 

жени. Облеклото на мъжете е потури - сиви или сини - и гришка – горна дреха, 

изработена от аба и обшита с гайтан. Женското облекло се състои от дълга до глезените  

риза, с червени и бели ивици (отгоре блуза – джамадан-Р.А.,) антерия с дълги ръкави, 

която се спуща надолу с дължината на ризата. На главите си имат шапки, които имат 

цилиндрична форма (криви фесове – Р.А.). Отпред са окичени със стъклени брошки 

(китки) с цветни мъниста, над ушите се спущат няколко цветни панделки за украшение. 

На шиите си носят разноцветни мъниста.  Когато младоженецът отиде със своите 

роднини да вземе невестата в деня на сватбата, едно малко момче от страна на 

невестата я извежда с кърпа, а майка й напръсква с вода пред и след нея. Като я отведат 

в къщата на момчето, майка му я посреща и полива вода пред невестата. 

Приемането на исляма е станало близо преди 270 години. Говорът на населението 

е чисто старобългарски. Тук най-ясно се забелязва падежната форма на 
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старобългарския език. Срещат се и турски думи в говора на населението. Песните са с 

български мотиви и се пеят на български език. Ето например някои от тях. 

-  Девойко мари хубава, 

оти хи си ниско ворзала 

джанфезенине шелваре 

- Я хи съм заинат ворзала, 

зам да са ройкат и кройкат, 

зам да ти пукам сърцено, 

зам да ти трескам бърнине, 

зам да арнисаш да ходиш 

по чужди села незнайни, 

по моминине попрелки, 

попрелки и поседелки 

 

Срещат се песни още със семеен характер и други. 

 

- Загорке, либе Загорке, 

скоро ще та оставя. 

- Какво ти не бех донела? 

Седем бех твара донела 

осмону бели бакъра. 

Деветону жълти алтане. 

Десетону бела Загорка. 

- Ти ми бе всичко донела, 

ами си с мене не легаш. 

- Как да ми легам с тебе, 

ага имаш крави младочни. 

Дор да ти крави издоя, 

по триш петлине пропеват, 

та ми са бело совнува. 

 

С героичен характер песни се срещат по-рядко. 

 Местните празници са Рамазан Байряма и Курбан Байряма. Скотовъдството в 

селото е застъпено слабо. Населението отглежда добитък дотолкова, доколкото може да 

им бъде полезен предимно за оране и превозване. От земеделските култури най-много 

се засяват картофи, царевица и по-малко ръж. Населението се занимава най-вече с 

производство на тютюн. Единствената търговия в селото е продажбата на колониални 

стоки от 4-ма търговци бакали и една кооперация, които доставят стоки, съобразно 

нуждата и консумацията на населението. 

Хората се оплакват от общинските данъци, защото намират, че не са по силите му, 

понеже земята не била доходна. Средният бюджет на семейство е 7 000 лева Според 

имотното състояние на селяните процентно изразено е както следва: бедни – 30%; 

Средно – 60% и богати – 10 %. Населението е зле настроено спрямо държавата и 

нейните представители: учители, горски, акцизни полицаи и др. Настроението си 
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прикриват с привидната си любезност, в която ясно проличава неискреност и 

озлобление към всичко българско. Тези им отношения се поддържат и засилват от 

религиозния фанатизъм, който обхваща всички среди и възрасти. Нескрити са обаче 

симпатиите им към турската държава, която си остава единственият идеал за тях и се 

стремят да се заселят там, където смятат, че ще бъдат облагодетелствани. В селото 

освен дружество за закриляне на деца, други дружества не съществуват. 

 

Училището е открито през 1924 год. с двама учители. Помещението е старо 

турско училище, без всякакви училищни помагала.  

 

Грамотността на населението процентно е 10%. Сега помещението на училището 

е пак същото с двуличен персонал и 70 ученика. От откриването на училището 1924 

година до 1939 година са завършили курса на първоначалното училище 86 ученика. 

 

Настоящото описание и история на селището са съставени от учители при 

училището през 1939 г. Петко Добчев и Василка Михайлова. Същите са записани на 16. 

ХІ. 1940 год. от учителя при училището Мирчо Боров. 
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Учебна 1940/41 година 

ІХ. 1940 година 

Учебните занятия започнаха на 23.ІХ.1940 год. при едноличен персонал; учебните 

занятия до 8.Х.1940 г. са водени от учителката при училището Киряки Г. Каназирска, а 

от тази дата бе назначен и учителя Мирчо М. Боров. За този учителски персонал давам 

следните сведения.: 

1) Мирчо М. Боров, роден на 6.01.1913 година в гр. Ловеч, завършил 

педагогическото си образование в същия град; женен с едно дете. 

2) Киряки Г. Каназирска, родена на 12. VІ.1894 год. в гр. Чирпан, 

завършила средно гимназиално училище в същия град и държала 

държавен изпит през 1926 год. в гр. Пловдив. 

 След това книгата не е водена до 18. ІХ. 1957 год. 

 

 

Учебна 1957/58 

16. ІХ. 1957 год. 

Учебните занятия започнаха на 16.ІХ. с общ училищен персонал 7 души. 

1) Стефка Дим. Стефанова – родена на 6.ІІ.1934 год. в с. Коиловци, 

Плевенско; редовна прогимназиална учителка – директор. 

2) Мария Донева Минева – родена на 31.ХІІ.1933год. в с. Медовор, 

Чирпанско; редовна прогимназиална учителка . 

3) Васил Петков Кръстев – роден през 1938 год. в с. Малорад, 

Врачанско; редовна  

прогимназиална учителка. 

4) Росица Атанасова Велковска – родена през 1938 год. в с. Бойково, 

Пловдивско; редовна начална учителка. 

5) Костадинка Димитрова Бонева – родена през1938год. с. Ръжево 

Конаре, Пловдивско; редовна начална учителка – нещатен дружинен 

ръководител. 

6) Петър Кръстев Павлов – роден в с. Маломир, Ямболско; редовен 

начален учител. 

7) Станка Димова Павлова – родена в Старозагорско; редовна начална 

учителка. 

 

След кратки указания от директора на училището, започнаха учебните занятия. 

Същия ден беше извършен медицински преглед от лекар П. Илиев. Учебните занятия се 

водят в същата стара сграда. Броят на учениците е 124.  
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16. ХІІ. 1957г. 

На 15 декември 1957 год. ученическият битов хор заедно с пенсионерския актив 

при училището посетиха граничното поделение с. Чепинци. Изнесоха кратка 

литературно-музикална програма във връзка с предстоящите избори за народни 

представители за ІІІ-то народно събрание. Дружинният председател Хасан Дервишев 

поднесе подарък (пионерска връзка) от името на ДПО „Септемврийче”. На пионерските 

поздравления отговори зам. командирът по политическата част при граничното 

поделение. Граничарите показаха дресирани кучета. Срещата мина при задушевна 

другарска обстановка. 

Ръководители на групата бяха: Костадинка Бонева – р-л на хора, Росица 

Велковска – друж. ръководителка, Стефка Димитрова – директор и Васил Петков. 

 

Учебна 1958/59 

 

Учебните занятия започнаха на 15. ІХ. 1958 год. Броят на учителският персонал 

е осем души плюс една възпитателка в новооткрития ученически пансион в селото. 

Занятията се водиха през цялата година на две смени в старата сграда, която по нищо 

не отговаря на изискванията към съвременното политехническо училище.  

Големи трудности срещнахме по прибирането на децата в пансиона. 

Подстрекавани от родителите си, ученичките от махалите Леска и Поляна всячески се 

стремяха да избягат и нарушат дисциплината в пансиона. Благодарение на личната 

намеса на директора на училището – Проданов, бе осуетен опитът на група родители на 

ученички да ги откъснат чрез съдебен процес от училището. В пансиона по-късно бе 

създаден добър ред, здрава дисциплина и културни навици у възпитаниците. Пансионът 

се нареди на едно от първите места в окръга по тези показатели. Успехът бе винаги по-

висок от този на останалите ученици. 

Работата в училището се водеше нормално. Учителският колектив бе здрав и 

единен в изпълнение на поставените задачи. Всички учители бяха включени в 

обществените форми на Комсомола, Партията и Отечествения фронт. Учебно-

възпитателната работа падаше изцяло върху учителския колектив, като съществена 

помощ от страна на родителите не получавахме. Благодарение на намесата на някои 

родители се помогна за създаване основите на опитна учебна работилница, която се 

помещава в много лошо и неудобно помещение в избата на училището. 

В отделните класове, класните ръководители положиха много труд и създадоха 

здрави ученически колективи, които бяха в помощ на учебно-възпитателната работа. 

При участието в извънкласни форми добре работи битовият хор, който бе допуснат до 

окръжния фестивал на художествената самодейност в гр. Смолян. По линия на ДПО 

„Септемврийче” бяха проведени няколко отрядни и един дружинен сбор и поход до 

местността „Света Неделя” с пътни знаци. Бяха проведени 10  трудови дни в помощ на 

местното  ТКЗС „Червена звезда” – Върбина. 



СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина - 7- 

 

От 3 до 12 май 1958 година бе проведена екскурзия с учениците с маршрут: 

Кърджали – Пловдив – София – Видин – Русе – Търново – Димитровград – Кърджали. 

Отношението на родителите към такива мероприятия не е правилно, но това се 

постигна с много усилия. С голяма упоритост учителите работиха по сменянето на 

старата с нова униформа, по набирането на 20-те лагерника за Бургас, екскурзионното 

летуване и пр. Въпреки големите трудности, които ние трябваше да преодолеем в 

своята работа, в края на учебната година се поздравихме с нови успехи в учебно-

възпитателната ни работа за още по-добри резултати през идущата учебна година. 

 

Учебна 1961/62 

20. ІХ. 1961г. 

На 15 Септември 1961 год. тържествено бе открита учебната 1961-1962 год. с 

литературно-музикална програма от пионерите и поздравително слово от директора на 

училището и секретаря на партийната организация в с. Върбина. 

Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1961 год. Учителският персонал не беше 

подреден, поради липса на редовни учители. Миналогодишният директор Проданов бе 

освободен  от длъжност и беше назначен директор Ст. Цветанов Димитров от София 

ул. Цар Самуил №2,  роден в село Разденци, Търговишки окръг, член на БКП, 

политзатворник от 1925 год. В София е бил директор на 58 народно основно училище. 

В началния курс има 4 учители: 

1) Станка Павлова – редовна начална учителка. 

2) Петър Павлов – редовен начален учител. 

3) Райчо Караасенов – местен учител 

4) Росица Петкова – редовна начална учителка. 

В средния курс от миналата учебна година са учителите: 

1) Васил Петков – редовен прогимназиален учител. 

2) Мария Караасенова – местна учителка (съпруга на учителя Райчо 

Караасенов),  редовна прогимназиална учителка. 

Новоназначени учители: 

1) Нейко Илиев Терзиев - редовен прогимназиален учител, роден на 

4.ІІ.1934г. в с. Тъжа, Казанлъшко. 

2) Янка Фердинандова Николова – редовна прогимназиална учителка, 

родена на 5.ІІІ.1940 год. в с. Любимец, окр. Хасковски. 

3) Борана Борова – нередовна учителка, родена на 26.ХІІ.1919г. в с. 

Говедарци, окръг Пазарджишки. 

4) Кръстина Великова – нередовна учителка, родена на 27.Х.1939 год. в 

гр. Плевен. 

 Последните две нередовни учителки бяха назначени след 20.ІХ.61 год. 

Учителският персонал се състои от 11 души – 4 начални и 7 прогимназиални (с 

директора). Постъпиха 110 ученици от началния курс и 162 ученици в средния курс. 

В ученическия пансион се събраха 101 ученика от околните селища. В пансиона 

са назначени 3 възпитатели: 



СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина - 8- 

 

1) Елена Любомирова Драгинова – редовна прогимназиална учителка, 

родена на 3.VІ.1940 год. в гр. Асеновград. 

2) Тотка Костова Афузова - родена на 22.І.1934 год., нередовна учителка 

живуща в с. Върбина. 

3) Екатерина Иванова Маврова - родена на 1.ХІ.1935 год.в с. Радомирци, 

Плевенско, нередовна учителка. 

И тази учебна година училището се помещава в старото училище, построено от 

преди 300-500 години, служещо за вербуване на ходжи, съвършено негодно с 

маломерни и тъмни стаи, грозен и неприветлив вид. Едва ли има другаде по-лошо и 

негодно училище. При това училище не може да се създаде никаква материална база за 

правилна учебно-възпитателна работа. Обстановката е подтискаща и убиваща. Няма 

помещения за кабинети и за работилница, а за салон по физкултура не може и да се 

мисли. Дирекцията и учителската стая се помещават в една малка каменна стая, която 

никога слънце не вижда, с тежък неприятен дъх, в която не може да се работи. Украсата 

на училището е бедна и неиздържана. Няма рамки за украса и портрети. Инвентарът е 

негоден. Има закупени някои инструменти и машини за трудово обучение, но няма 

помещение за тях. 

От преди две години е започнато да се строи ново голямо училище, което по 

план трябвало да се завърши през настоящото лято и да се предаде за експлоатация, 

обаче досега е построен само първият етаж, а строежът върви толкова бавно, че няма 

никакви перспективи да се завърши и за идната учебна година. Трапезарията при 

училището се помещава в неотговарящо за изискванията помещение. Кухнята е малка и 

негодна. Няма течаща вода и не се спазва абсолютно никаква хигиена.  

1. Х. 1961г. 

Началният учител Райчо Караасенов е повикан на военна школа за няколко 

месеца и на неговото място е назначена заместница Трендафила Дойчева Бодурова – 

родена на 10. ІV. 1942 г. в с. Найден Герово, Пловдивско, нередовна учителка. 

  Учителят Петър Кръстев Павлов е в отпуск по болест и на негово място е 

назначена София Замфирова Цекова – нередовна завършила гимназия. 

27. І.1962г. 

Училището бе посетено от др. инспектор Кирил Илиев от 25 до 27.І.1962 год., 

който направи задълбочена проверка на училището и учителите от началния курс. Даде 

поръчения и нареждания. 

19. ІV.1962г. 

Др. училищен инспектор Георги Георгиев Вулджев посети училището на 

18.ІV.1962год. Провери материалната база, документацията и учебно-възпитателната 

работа на преподавателката по химия Борана Борова. 

24. ІV.1962г. 

На 23.ІV.1962год. училището бе посетено от училищния инспектор др. Васил 

Младенов Манолов. Същият посети уроци при Мария Минева по история в V кл., 
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Борана Борова по география в VІ кл., Янка Фердинандова по граматика в VІІ кл., 

Милка Тилева по пеене в VІ кл. Направи преценка на уроците и даде препоръки и 

нареждания. 

24. V.1962г. 

На 21, 22 и 23 май 1962 год. В София се състоя Първият конгрес на учителите в 

България. Основа се съюз на българските учители – СБУ. 

15. VІ.1962г. 

На 15.VІ. 1962год. завършиха учебните занятия с учениците от средния курс и 

тържествено приключи учебната 1961/1962 година. 

 

Директор: Стою Димитров 

 

Учебна 1962/63 

15. ІХ.1962г. 

На 15.ХІ.1962год. с литературно-музикална програма бе открита учебната 

1962/63 год. Приветствено слово произнесе новоназначеният директор Илия Хр. 

Запрянов и председателят на селсъвета Димитър Орлов. 

Децата от първи клас бяха посрещнати и въведени в класните стаи с подаръци, а 

останалите под ръководството на съответните класни ръководители поеха към 

определените им класни стаи. Учебните занятия продължиха три часа на две смени. 

В училището постъпиха 333 ученика. В началния курс 4 паралелки , а в средния 

8. Новото е, че бяха открити за първа година – 2 паралелки за осми клас и още една за 

седми клас. За първа година беше открита и занималня в средния курс с един 

възпитател. 

Учителският персонал не бе подреден по липса на редовни учители. 

Миналогодишният директор Стою Димитров беше освободен от длъжност и назначен 

на негово място Илия Хр. Запрянов от гр. Пловдив ул. „Славянска” 8а. В началния курс 

има 4 учители, от които само Александър Братанов, досегашен възпитател в 

занималнята на началния курс е новоназначен. Същият е местен жител и редовен 

начален учител. На негово място в занималнята беше назначена – Ваня Желязкова 

Попова – редовна начална учителка. 

В средния има 12 учители (с директора) 

Миналогодишни: 

1) Мария Караасенова – редовна прогимназиална учителка. 

2) Янка Фердинандова - редовна прогимназиална учителка. 

3) Милка Тилева - редовна прогимназиална учителка. 

Новоназначени редовни: 

1) Рада Рускова Русенова – редовна прогимназиална учителка – 

пенсионерка, от гр.  София ,ул. „Кр. Попов”  №62 

2) Елена Драгинова –  досегашна възпитателка в пансиона. 
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Нередовни: 

1) Димитър М. Денев –гр. Видин ул. Русенова 15. 

2) Златка Н. Илчева – с. Момчиловци, Смолянско. 

3) Петър Д. Петров – гр.Пловдив, ул.„Янко Сакъзов” 34. 

4) Йорданка Ив. Иванова – от гр. София,ул. „Славовица” 29. 

5) Тома Ст. Иванов - от гр. София, ул.„Славовица” 29. 

6) Коста П. Прецов –гр. Козлодуй, Врачанско. 

Възпитатели: 

1) Христо Ц. Печев – от с. Лийница, Врачанско, нередовен. 

2) Петър Ал. Петров – отс.  Долно Церовско, Михайловградско, 

нередовен. 

3) Лиляна Мар. Станкова – от с. Св. Петър, Видинско, нередовна. 

4) Цветана П. Ценкова – от гр. Пловдив, ул.„Янко Сакъзов” 34, 

нередовна. 

В новооткритата занималня в среден курс бе назначена Минка Жекова 

Запрянова (от гр. Пловдив, ул.„Славянска” 8а). 

За дружинна ръководителка – Мария Ник. Пашева – редовна начална учителка. 

При този състав на ученици и учители започнахме учебните занятия. 

5. ХІ.1962г. 

На днешна дата бе открит Осмият конгрес на БКП, чийто решения като фар ще 

осветляват пътя в политическото, икономическото и културното ни развитие на 

социалистическата ни родина в продължение на следващите 20 години. 

9. ІІ.1963г. 

По семейни недоразумения напусна нередовната учителка в средния курс 

Йорданка Ив. Иванова. 

20. ІІ.1963г. 

По преминаване на друга работа напусна детската учителка Яна Ст. Петкова и 

на нейно място бе назначена Иванка Петрова Иванова от с. Ляхово, Пазарджишко. 

7. ІІІ.1963г. 

Стана чудото в селото. По случай деня на жената – 8 март – за първи път жените 

прекрачват прага на класните стаи. 

VІ.1963г. 

По случай закриването седмицата на детската книга бе проведен вътрешно-

училищният фестивал с учениците от средния курс. 

V.1963г. 

По случай 1100 години от създаването на славянската писменост бе проведен 

събор на училищните колективи от района с репертоари, наситени с народни песни и 

стихотворения. 
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24.V.1963г. 

Чествувахме деня на славянската писменост. 

31. V.1963г. 

Проведохме районен фестивал на началните училища и приключихме учебната 

година с началния курс. 

VІ.1963г. 

Приключихме учебната година и раздадохме дипломите на първия випуск от 

осми клас на брой 34 ученика. 

VІІІ.1963г. 

 Приехме новото училище. 

 
 

Директор: Илия Запрянов 

 

Учебна 1963/64 

ІХ. 1963г. 

Два дни след откриване на учебната година, на 17 септември 1963г. пристигнах в 

с. Върбина. Моят предшественик др. Илия Запрянов бе вече преместен в с. Змеица, 

Смолянско. 

Първите ми впечатления бяха аналогични с тия, които добих преди 33 години, 

когато като учител за пръв път прекрачих прага на училището в родното си село 

Браница (Набожно), Хасковско. Тази аналогия ми подсказа, че изостаналостта тук е с 

поне 30 години в сравнение с вътрешността. Родителите изпращат децата си в училище 

без охота. Ученическата униформа все още не беше наложена. За игрално облекло в 

часовете по физическо възпитание и дума не можеше да става. Момичетата носеха 
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дълги коси, сплетени на две плитки, които през лятото наситняваха до 60 малки 

плитчици. На главите си носеха забрадки. Направи ми впечатление хубавият чист 

български език, примесен с редица старинни славянски форми, на които се говори тук. 

Това, което свиваше сърцето ми до болка, бяха турските имена, с които се 

назоваваха и възрастни и деца. Тези имена, белег на насилственото помохамеданчване 

на тези наши родни братя, също се произнасяха по законите на българския език – 

Метко, Хасанчо, Фатминка, Асинка и др. При прелистване на списъка на учениците се 

натъкнах на чисто български фамилни имена, като: Стоборова, Уручев, Шошев, 

Кръпчев, Купенов, Килъовска, Зотев, Киков, Гигелов, Пачилов, Халачев, Чукаров, 

Козарев, Бодуков, Сирачков, Кисьов, Балийски, Заимов, Чонева, Търкошев, Малковски, 

Волевски, Бозов, Хорзова, Камберов и много други, които са преминали вековете и 

наред с цялата тукашна топонимия бяха и са здравата връзка с чисто българския 

демографски облик на този край още от далечното минало, преди турското нашествие 

тук, когато и селото е носело чисто българското име Вълчево. И чудно е, когато се 

говори за коригиране на имената, не е било коригирано  и възстановено най-старото 

име на селото – Вълчево. Печатът на Вълчевската  община е запазен в музея в Смолян. 

С чувство на особена благодарност и признателност  узнах доста неща от 

историята на селото и кратката история на учебната дейност тук, благодарение на 

данните събрани през 1939 год. От учителите Петко Добрев и Василка Михайлова и 

записани от учителя Мирчо М. Боров от гр. Ловеч. Хвала на тези учители! Изпитах и 

чувство на голяма мъка от факта, че през периода от 1924 година – откриването на 

българско училище в селото – до 1940 година цели 16 години и още други 16 години от 

1941 до 1957 година, нито един учител, нито един главен учител или директор не е 

записал нито ред в летописната книга. Нима учителите и училищните инспектори, 

които са минали от тук през тези години са били толкова небрежни и с такава 

притъпена обществена отговорност пред бъдните поколения!? От  този факт, който не 

бива да се абсолютизира, все пак могат да се направят известни изводи – как са се 

изпълнявали и другите задачи в това училище! 

Наложително е една комисия от учители грижливо да събере необходимите 

сведения за попълване на летописната книга, която трябва вече най-редовно да се води. 

Тази задача бях възложил на преподавателите по история и български език, но те не 

направиха нищо до сега. 

Най-крупният факт, който следва да се отбележи в историята на учебното дело 

във Върбина е завършването на новото училище с 18 просторни класни стаи и 8 

спомагателни такива плюс висок и удобен приземен етаж. Към този момент това 

училище е едно от най-големите и просторни училища в целия Смолянски окръг. 

За пръв път през тази 1963/1964 учебна година започнаха учебните занятия в 

новото училище. Децата и учителите имаха щастието да изоставят старото, негодно 

полусрутено училище, строено още през турско време като централно училище  в този 

край, за подготовка на “просветители” – духовни лица на исляма (ходжи, молли и 

афузи) – със специална привилегия да служат в турската армия. “Просветното” влияние 

на тези “просветители” за изостаналостта на населението в тази част на Родопа остро се 

чувства и до сега. 
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Дано новото училище – завод на просвета и култура – както се изрази при едно 

посещение в с. Върбина др. Митко Григоров, член на политбюро и секретар на ЦК на 

БКП, изиграе решителна роля при осъществяването на културната революция във 

Върбина и района. В новото училище бяха прибрани 352 ученика, разпределени по 

класове както следва: І клас – 31; ІІ – 29; ІІІ-27; ІV - 30; V - 63; VІ - 57; VІІ – 50; VІІІ – 

65. При училището имаше и две вечерни паралелки VІІ клас с 11 души и VІІІ клас – 10 

души. Работеше и детска полудневна градина с 27 деца. 

Учебно-възпитателната работа се извършваше от 26 учители и възпитатели, а 

именно: 

Среден курс: 

1) Дельо Георгиев Илиев, редовен гимназиален учител, завършил 

средно педагогическо училище в гр. Харманли, учителски институт в 

гр. Пловдив и Софийския държавен университет по педагогия с 

философия, с 33 годишен стаж,  прекаран по 8 години в началния, 

средния и горния курс и 8 години като училищен инспектор, а тази 

година като директор на  това училище. Жител на гр. Пловдив, бул. 

“Хр. Ботев” №30. 

2) Рада Рускова Русенова – редовна прогимназиална учителка, с 34 

годишен стаж от гр. София, ул. “Крум Попов” №60. 

3) Мария Донева Караасенова – редовна прогимназиална учителка, 

родена в с. Медово, Старозагорски окръг, с 10 годишен стаж изцяло в 

това училище. 

4) Милка Лозева Василева, редовна прогимназиална учителка с 3 

годишен стаж, родена в с. Рогозиново, Хасковски окръг. 

5) Еленка Любимирова Драгинова, редовна прогимназиална учителка с 

с 3 годишен стаж от гр. Асеновград. Драгинова излезе от 26.ХІІ.1963 

година в отпуск по майчинство и беше заместена от Надежда Асенова 

Крушевска, също редовна прогимназиална учителка от София. 

6) Янка Фердинандова Николова, редовна прогимназиална учителка с 3 

годишен стаж. Фердинандова не се яви в селото. Годината прекара в 

платен и неплатен отпуск по майчинство. Беше заместена от Янка 

Борисова, нередовна учителка, която напусна училището през месец 

декември. Бе назначена втора заместничка – Атанаска Тодорова, 

също нередовна учителка. 

7) Мария Николова Пашева, редовна начална учителка, а нередовна в 

прогимназията по пеене и ръководителка на училищния хор, била 

миналата година дружинна ръководителка в същото училище. 

8) Петьо Димитров Петров, нередовен прогимназиален учител по 

български език, задочник І година, бил тук и през миналата учебна 

година. 

9) Коста Петров Прецов, нередовен учител по математика, задочник І 

година, бил тук и през миналата учебна година. 

10) Димитрина Иванова Колева, нередовна учителка по биология и 

химия. 
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11) Христо Цеков Печев, нередовен учител по физика. Миналата учебна 

година бил възпитател в пансиона. 

12) Иван Петров Иванов, нередовен учител по трудово обучение. 

13) Дружинен ръководител през годината беше Евгения Върбанова 

Димитрова,  нередовна прогимназиална ръководителка от с. Горник, 

Плевенски окръг. 

Начален курс: 

14) Георги Стоянов Крумов, редовен начален учител с 4 годишен стаж от 

с. Пчелиново, Старозагорски окръг. 

15) Петър Дончев Василев, редовен начален учител, бил тук миналата 

учебна година, местен учител. 

16) Станка Димова Павлова, редовна начална учителка, била тук и 

миналата учебна година. 

17) Александър Димитров Братанов, местен учител с 3 годишен стаж, тук 

от миналата година. 

При училището бяха възпитатели: 

18) Ванка Желязкова Попова – за І, ІІ, ІІІ и ІV клас, редовна начална 

учителка с 4 годишен стаж, тук от миналата година. 

19) Ирина Трендафилова Георгиева, редовна начална учителка с 32 

годишен стаж, родена в село Булгаркьой, Източна Тракия, жителка на 

гр. Плевен, бул. “Хр. Ботев” – 30. 

20) Петър Кръстев Павлов, редовен начален учител с 20 годишен стаж, в 

това училище учителствал и в миналото. 

Възпитатели при пансиона: 

21) Цветана Петкова Ценкова, нередовна, била възпитателка тук. 

22) Радка Атанасова Генова, нередовна, от с. Мухово, Софийско. 

23) Илия Николов Кожулов, нередовен от Пазарджишко, отстранен от 

длъжност дисциплинарно през януари 1964 година. 

24) Петър Димитров Рашков, нередовен от с. Староселци, Плевенско, 

преместен дисциплинарно през януари 1964 година в Смилян, 

Смолянско, а от там беше преместен на същото място Костадин 

Георгиев Пейков, редовен прогимназиален учител от с. Турян, 

Смолянско. 

25) Дария Георгиева Христева, нередовна, преместена дисциплинарно 

през м. януари 1964 година в с. Доспат. Вместо нея тук бе преместена 

дисциплинарно от Настан, Смолянско, Руска Щерева Фиданова също 

нередовна учителка. 

26) В полудневната детска градина работеше нередовната учителка, 

задочничка І година, Иванка Петрова Иванова, от миналата година. 

В училището като помощен персонал работеха и 15 души други служители – 

прислужници и кухненски работници. 

В района на училището като средищно функционираха 14 училища. 
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Два основни момента през учебната година изцяло мобилизираха и ангажираха 

силите на целия учителски и общоучилищен колектив. Това бяха прегледът на 

художествената самодейност и официалното откриване на училището. 

На общинския и районния преглед хорът, битовата група и драмкръжокът се 

наложиха като абсолютни първенци. 

Официалното откриване на новопостроеното училище, чествуването на същото, 

което съвпадна и с 40 годишнината от откриване на българското светско училище 

(1924-1964) беше връхна точка от усилията и напреженията на ученици, учители и 

цялата общественост. 

Чествуването премина при изискан ред и небивала и невиждана за селото 

тържественост. То започна още от 22 май вечерта, когато в селото пристигна 

представителна група от дружеското ни 96 основно училище “Димитър Благоев”. 

Вечерта на 23 май бе устроено факелно шествие, което завърши в училищния 

двор при стечение на цялото население на Върбина и надошлите гости от околните 

махали. 

На 24 май учениците дефилираха пред официалните лица, начело с др. Величко 

Караджов, председател на окръжния съвет в Смолян. В 10 часа се извърши церемонията 

по откриване на училището. Лентата преряза др. Караджов. Гостите разгледаха 

специално украсеното училище. 

След обяд, в училищния двор се проведоха спортни игри, художествена 

гимнастика и борби от известни и изтъкнати борци от цялата страна. 

С откриването на училището се сложи началото на ежегодния събор във 

Върбина, който през тази година беше посетен от над 5 000 души. 

На 25. V. от 19 часа се състоя вечер на учителя. 

През годината училището беше посетено в различни времена от другарите: 

Митко Григоров, член на политбюро и секретар на ЦК на БКП, Никола Палагачев – 

първи секретар на ОК на БКП – Смолян; Кирил Кузманов, секретар на ОК на БКП – 

Смолян; Стоил Седянков – началник на отдел “Народна просвета” – Смолян; 

инспекторите К. Илиев, В. Манолов, Вулджев, Балабанов и Стоянов. 

Учебните занятия с учениците от І до ІV клас включително приключиха на 31 

май. На същата дата приключиха занятията и с VІІІ-те класове. Учениците от V, VІ и 

VІІ-те класове приключиха на 15 юни. Изпитите за завършено основно образование се 

проведоха от 12 до 20 юни. 

Годишният акт с утро се състоя на 28 юни, когато училището изпрати своя втори 

випуск осмокласници. 

с. Върбина, 15 юли 1964 година 

Директор: /п/ Дельо Г. Илиев 
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Учебна 1964/65 

На 15.ІХ.1964 година тържествено се откри учебната година. Слово за 

предстоящите през годината задачи произнесе директорът на училището. Приветствия 

поднесоха секретарят на общинския партиен комитет Кирчо Маринов и окръжния 

училищен инспектор Стефан Балабанов. 

След изнасянето на литературно-музикалната програма стана посрещането на 

учениците от първи клас, които за първи път прекрачват прага на училището. Бяха им 

поднесени подаръци – книжки, моливи и др. ученически принадлежности, а така също 

и бонбони. 

Още от първия учебен ден започнаха нормални учебни занятия с всички ученици 

без изключение. 

Същият ден училището беше посетено от представители на окръжния районен 

съвет, начело с  председателя на просветната комисия др. Иван Гавазов, главен 

редактор на окръжния вестник “Родопски устрем”. За откриването на учебната година 

във Върбина беше поместена дописка в бр. 110(558) год. VІ на казания вестник от 19. 

ІХ.1964 година. 

През тази учебна година в училището постъпиха 365 ученика, разпределени по 

класове, както следва: Ікл-38; ІІ – 30; ІІІ – 29; V – 77; VІ – 56; VІІ – 47; VІІІ – 59. В 

детската полудневна градина бяха прибрани 28 деца. 

Учебно-възпитателната работа на тези деца беше поверена на 13 души учители, 

включително и директорът в средния курс, 5 души учители в началния курс, 3 

възпитатели в занималните при училището, 5 възпитатели в пансиона, 1 дружинна 

ръководителка и 1 детска учителка в полудневната детска градина. Всичко 28 души 

учители и възпитатели. От този персонал само 11 души са били в училището и през 

миналата учебна година, а 17 души са нови учители. От всичките 28 души само 7 са на 

постоянни места, а 21 за една година. Това текучество на учителския персонал е крайно 

неблагоприятно условие за учебно-възпитателната работа. 

От миналата учебна година са: директорът на училището – Дельо Георгиев 

Илиев, зам. директорът назначен също за 1 година – Александър Братанов, учителите - 

Мария Караасенова, Милка Лозева, Мария Пашева, Ванка Попова, която прекара 

годината в отпуск по майчинство и по болест и беше заместена от Христина Радева 

Христева от Пловдив, Петър Василев,Станка Павлова, Ирина Георгиева, Иванка 

Иванова. За тези учители са дадени кратки сведения в летописната книга за миналата 

година. 

Новоназначени за една година бяха: 

1) Георги Василев Казалиев, редовен гимназиален учител по български 

език от гр. Смолян, квартал Райково. 

2) Ради Христов Радев, редовен гимназиален учител по български език 

от гр. Пловдив 

3) Васил Наков Спасов, редовен гимназиален учител, командирован за 

една година от с. Генаново, Ловешко. 

4) Веска Енчева Велева, редовна прогимназиална учителка по биология, 

командирована за една година от Ловешко. 
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5) Петър Костадинов Михайлов, учител по трудово обучение, 

командирован за три години от училище “Д. Благоев” – София. 

6) Минко Вачков Минков, нередовен учител  по физика от Ловешко. 

7) Владимир Стоянов Попов, нередовен учител от с. Козарско, 

Пазарджишко. 

8) Величка Димитрова Николова, нередовна учителка от Ловешко. 

9) Мария Николова Филипова, редовна начална учителка, пенсионерка 

от гр. Пловдив. 

10) Александър Добринов Апостолов, институтски преподавател по 

педагогика от гр. Пловдив – възпитател в занималня. 

11) Иванка Кирилова Катърова, нередовна възпитателка. 

12) Владимир Василев Илиев, редовен гимназиален учител от гр. София. 

13) Иван Атанасов Филипов, редовен прогимназиален учител от гр. 

Пловдив. 

14) Мария Дулева Вачкова, нередовна възпитателка в пансиона. 

15) Маргарита Накова Иванова, нередовна възпитателка в пансиона. 

16) Христина Асенова Миланова. 

17) Божидарка Динева Георгиева, щатна дружинна ръководителка от гр. 

Пловдив. 

Най-големият актив за училището, който се постигна през годината, е 

обзавеждане на училищната работилница с два отдела по дървообработване и 

металообработване. Голяма заслуга в това отношение се пада на преподавателя Петър 

Костадинов Михайлов. 

През годината училището беше посетено от училищните инспектори: Стефан 

Балабанов, Георги Вулджев, Васил Манолов и Кирил Илиев. През януари 1965 година 

беше извършена реорганизация в системата на инспектората – определиха се районни 

училищни инспектори. Първоначално Върбинската община беше поверена на 

инспектора Кирил Илиев, който впоследствие стана началник отдел “Народна 

просвета” в гр. Мадан, а Върбинска община бяха поверили на инспектора Васил 

Михайлов, който много често посещаваше училището. 

През течение на годината не може да се отбележи събитие или факт от особено 

значение за учебното дело или историята на селището. Беше завършена кооперативната 

фурна.  

Учебните занятия с учениците от І до ІV клас приключиха на 31 май. Съгласно 

нововлезлия в сила “Правилник за общообразователното трудово-политехническо 

училище” на 6 юни се проведоха годишните беседи с тези класове. С това се възвърна 

прокудената от 18 години прекрасна възрожденска традиция. Въпреки добрата 

организация за провеждане на беседите във Върбина и района на общината, те не 

преминаха на нужната висота. Главен недостатък беше слабото посещение на 

родителите и обществеността. По силата на същия правилник със слабите по успех 

ученици се проведе помощна работа от 7 да 30 юни, след което се извърши проверка на 

знанията на тези ученици. Тази работа не даде добри резултати. 

Учебните занятия с учениците от прогимназията приключи на 15 юни, а 

годишният акт с тържество стана на 20 юни. 
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С учениците от тези класове, останали на поправителен изпит с една, две или 

три слаби оценки, се проведоха помощни индивидуални занятия. 

Добре организираната работа, с показалите през годината слаб успех ученици, 

даде и добри резултати. От 77 души останали на поправителен изпит 13 не се явиха на 

такъв от 25 до 30 юни, а от явилите се 64 души 56 издържаха успешно изпита и 

завършиха съответните класове и само 8 останаха да повтарят изпита през месец 

септември. 

Тази учебна година училището изпрати своя трети випуск осмокласници, които 

съгласно новия правилник не положиха изпит за завършено основно образование, а 

получиха документ за целта, въз основа показания през годината и на поправителния 

изпит успех. Получиха свидетелство за завършено основно образование 48 от 

останалите до края на годината 55 души. 

 

с. Върбина, 15 юли 1965г. 

Директор: /п/  Дельо Г. Илиев 

 

Преписал: Радослав Р. Ангелов 

7. ІV.1970год. с. Върбина 

За учебните 1964/65/66/67/68 години 

През този период е назначен за директор на училището Аврам Илиев Лесичков, 

родом от с. Мусина, Великотърновски окръг, жител на гр. София. 

За заместник директор и преподавател по математика е назначена току-що 

завършилата  Смолянския учителски институт Тотка Костова Афузова, родена в с. 

Стояново, Ловешки окръг, жителка на село Върбина, Смолянско.  

Учебните занятия се водят в новата училищна сграда, но материалната база е 

крайно недостатъчна. Закупени са само шкафове за учителската стая и кабинета по 

български език. Броят на учители и възпитателите е 20. Открит е самостоятелен 

ученически пансион с управител Петър Василев. 

 През 1966 год. идва на работа като преподавател по математика и физика 

Радослав Радославов Ангелов – местен учител, учителствувал в същото училище през 

1955 година като редовен начален учител, водил първи клас.  

През 1967 година в  училището е учредена първична партийна организация. 

                                 

Горните бележки написа 

Радослав Р. Ангелов 

7. ІV. 1970г. 

с. Върбина 

Директор: Аврам Илиев Лесичков 
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За учебните 1968/69/70/71 години 

За директор на училището е назначена Тотка Костова Афузова, а за заместник, 

преподавателят по химия Асен Пейчев Димитров родом от град Шумен. 

В училището продължават да работят учителите: Ст. Павлова, М. Караасанова, 

Р. Ангелов, М. Гълъбов, М. Тилева, Д.Славчев, В. Бацов, В. Гимишева, В. Грахльова  и 

новоназначени. Докато при учителите текучеството е сравнително по-малко, то 

възпитателния състав ежегодно се мени, предимно нередовни. Броят на всички 

преподаватели и възпитатели е 32. Ето и паралелките - детска градина, класовете в 

началния курс единични, V клас - 3 паралелки, VІ клас - 2 паралелки, VІІ клас - 2 

паралелки, VІІІ клас - 3 паралелки, занимални към средния курс – 3,  към началния - 1,  

групи в пансиона - 7.  

Всички усилия на училищното ръководство и учителския съвет бяха насочени 

към обзавеждане на училището и обогатяване на материалната база. 

Шефстващото предприятие „Горубсо” предостави на училището безвъзмездно 8 

000 лева,  отдел „Народна Просвета” гр. Смолян - 6 000 лева; председателя на ОНС 

Иван Теофилов - 6 000 лева. 

Бяха обзаведени кабинетите по химия, биология, география, бълг.език, 

математика, история и за началния учител. Сега училището разполага със следните 

учебно-технически средства: киномашина „Славянка”, 2 телевизора, аспектомат, 

радиоуредба, магнетофони - 5, грамофони - 10, диаскопи и епидиаскопи - 7. 

През същия период бе построена оранжерия и открито опитно поле. Бе 

обзаведен педагогически кът с 361 тома педагогическа литература и училищната 

библиотека с 1000 тома.  

На окръжния фестивал, посветен на 100 годишнината от рождението на Ленин, 

пионерският хор от 120 деца под диригентството на Дойчо Арабаджиев се класира на 

първо място и бе награден с  едноседмична екскурзия из нашата страната. 

На вътрешно-училищния фестивал посветен на 80 годишнината на БКП VІІІª 

клас с класен ръководител Мария Колева - нередовна учителка се класира на първо 

място с монтажа  

„В прослава на Партията”. 

На националния рецитал на същата тема ученикът Муса Волевски от VІª клас се 

класира на първо място и бе награден с летуване в Чехословакия. 

През 1969 г. бе открит нов щат секретар на училището и бе назначена др. Румяна 

Тодорова бивша възпитателка и дружинна ръководителка, родом от гр.Никопол. 

През 1970 г. беше разкрит и обзаведен зъболекарски кабинет в училището от д-р 

Христо Цветков. 

През учебната 1970/71 г. бяха закрити еднокомплектните училища в Арпаджик, 

Високите, Дирало и Бориката. Децата от Дирало посещават училището в с. Вехтино, а 

тези от Бориката - в Лещак. Децата от Високите и Арпаджик са на пансион във Върбина 

и ежеседмично в събота и понеделник се извозват със специален рейс. Със същия рейс 

се извозват децата до Вехтино, Букова поляна, Леска и Лещак. 

През месец юли 1970 г. излязоха историческите Решения на секретариата на ЦК 

на БКП за класово-партийното и патриотично възпитание на трудещите се. Тези 
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Решения имат голяма важност за населението от Върбинска община, което е чисто 

българско, а носи турско-арабски имена. В изпълнение на Решенията бяха проведени и 

продължават да се провеждат система от мероприятия за националното осъзнаване, 

доказателства за националната принадлежност на родопското население и в крайна 

сметка възстановяване на  българските имена. 

С цел опознаване на нашата страна бяха проведени многодневни екскурзии, в 

които масово участвуваха всички ученици както следва: 

V клас с маршрут - Върбина, Стара Загора, Казанлък, Шипка, Търново, Габрово, 

Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Пловдив, Върбина. Главен ръководител Славка 

Палалиева.  

VІ клас - Върбина, Кърджали, Пловдив, София, Самоков, яз. „Искър”, 

Кремиковци, Витоша и всички национални обекти в столицата. Главен ръководител 

Лиляна Миленкова. 

VІІ клас - Върбина, Кърджали, Стара Загора, Казанлък, Шипка, Търново, 

Калофер, Карлово, Сопот, Пловдив, Върбина. Главен ръководител - Милка Тилева.  

VІІІ клас- Върбина, Кърджали, София, Русе, Варна, Стара Загора, Кърджали, 

Върбина. Главен ръководител Димитър Славчев. 

На 20 юни 1971г. в двора на училището бе проведен училищния акт за закриване 

на учебната година 1970/71 година и връчени свидетелствата на завършилите осми 

клас. 

Горните бележки написа 

Радослав Р. Ангелов 

25.VІ.1971г. 

с.Върбина  

 

Учебна 1971/1972 година 

Днес 15 септември 1971година в двора на осмокласното  училище в с. Върбина 

тържествено бе открито новата 1971/1972 година. 

Присъстваха 416 ученика и ученички, 34 учителки, учители, възпитателки и 

възпитатели и гости, общественици и родители. 

Тържеството бе открито от др. Милка Лозева Тилева - секретар на ППО. Тя даде 

думата за приветствие на др. Тотка Костова Афузова - директор на училището. Др. 

Афузова топло и сърдечно поздрави ученици и учители, като пожела добро здраве и 

ползотворна работа на присъствуващите. 

Вокална група и участниците в кръжока по „Художествено слово” изпълниха 

литературно- музикална програма. 

По традиция на първолаците бяха раздадени подаръци и въведени от 

шефствуващия отряд седмокласници. 

Така започна първият учебен час на учебната 1971/1972г. 

Повечето възпитатели в занималните към училището и преподавателите са от 

миналата учебна година. 
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Новоназначени са Гинка Ташева от Мадан по география, Ирина Вълчева от 

Трявна - начална учителка, семейство Мария и Първан Първанови от Смолян по руски 

език и математика. Повечето възпитатели в пансиона са нередовни. За управител на 

пансиона е назначен Петър Василев, а за заместник директор на училището-Атанас 

Карамитев. 

Започва строителството на самостоятелен ученически пансион! 

Горните бележки написа:  

Радослав Р. Ангелов 

5.ІХ.1971г.  

с.Върбина 

1.Х.1971г.  

Днес пристигна др.Иван Денев, който ще води 1б клас, тъй като от вчера първи 

клас се разделя на две паралелки, поради многочислеността на първокласниците. За 

първи път клас от началния курс се дели на две паралелки. 

30.Х.1971г.  

Годините напред учители и възпитатели работят за националното осъзнаване на 

родопското население. През 1970г. излязоха историческите Решения на Секретариата 

на ЦК на БКП за планово-партийното и патриотичното възпитание на трудещите се и 

младежта,и премахването на турско-арабските имена. Месец октомври 1971 година бе 

посветен на практическата страна на този въпрос. 

Благодарение на многогодишната и индивидуална и конкретна работа от страна 

на училищното ръководство, класните ръководители, всички учители и възпитатели в 

края на октомври всички ученици от 1 до 8 клас са с „възстановени, звучни български 

имена” - както обичат да се изразяват често журналистите. 

19.ХІ.1971г.  

Днес бе открита още една занималня към средния курс на училището. С това 

занималните стават общо пет. 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

20.ХІ.1971г. 

с.Върбина 

29.ХІІ.1971г.  

На днешна дата по най-тържествен начин бе проведено в салона на читалището 

новогодишно тържество за изпращане на 1971г. и посрещане Нова 1972 година. Бе 

изнесена богата литературна програма. Дядо Мраз раздаде подаръци на децата от 

детската градина. След това пионерите и комсомолците се върнаха в училище и 

продължиха увеселението си с танци. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 
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29.ХІІ.1971г. 

с.Върбина 

 20.І.1972г.  

Днес пристигна група от директори от Благоевградски окръг за обмяна на опит 

по класово-партийното и патриотично възпитание. Бе проведена среща  - разговор с 

партийното и административно ръководство и някои класни ръководители. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

20.І.1972г. 

с.Върбина 

 

03.ІІІ.1972г. 

По случай годишнината от Освобождението на България от турско робство и 60 

годишнината от освобождението на част от Родопите от османско иго бе произведено 

възпоменателно тържество. 

Първокласниците бяха приети в четите „Чавдарче”. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

03.ІІІ.1972г 

с.Върбина 

 

16.ІV.1972г. 

Учебната 1971/1972 година минава под знака на чествуване 90 годишнината на 

големия син на българската работническа класа, учителя и вожда на българския народ – 

Георги Димитров. По отряди и звена бяха проведени разговори за живота и делото на 

Георги Димитров. В дружината бе проведен рецитал посветен на юбиляра. 

Като заключителен етап бяха проведените общински Димитровски тържества на 

16.ІV.1972 година във Върбина, където доминираха участниците от Върбинското 

училище. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

16.ІV.1972г 

с.Върбина 

 

1.V.1972г. 

По случай 1-ви май – международния ден на работническата солидарност, 

ученици, учители и възпитатели взеха участие в проведения общоселски тържествен 

митинг. 
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Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

1.V.1972г 

с.Върбина 

 

19.V.1972г. 

За утвърждаване на българските имена бе проведен пионерски сбор – ритуал на 

тема: “Ще бъда българин до сетния си дъх”. 

Гости на ритуала бяха Мирко Мирков от ОНС отдел “Народна просвета” и др. 

Димитрова от пионерския дом в гр. Мадан. 

На всички възстановили българските си имена бяха раздадени новите 

документи. Беше изнесена богата литературно-музикална програма. 

Материали с описание на ритуала и фотоалбум на същия се съхраняват в 

дирекцията на училището. 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

19.V.1972г 

с.Върбина 

 

 

24.V.1972г. 

Училището е празнично украсено. Чествува се деня на Славянската писменост и 

култура. Празникът е двоен, тъй като е и патронен празник на училището. 

Тържеството завършва с увеселение. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

24.V.1972г 

с.Върбина 

 

3.VІ.1972г. 

Днес всички осмокласници заминаха на многодневна екскурзия с учебна цел из 

страната. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

3.VІ.1972г 

с.Върбина 

 

8.VІ.1972г. 

Пристигнаха курсистите от международната школа по атеизъм в Пловдив за 

обмяна на опит по партийното и класово – патриотично възпитание. 
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Курсистите се запознаха с материалите от сбор-ритуала и фотоалбума. Особен 

интерес проявиха педагогическите работници. 

 

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

8.VІ.1972г 

с.Върбина 

 

18.VІ.1972г. 

Днес в двора на училището бе проведен училищния акт за закриване на учебната 

1071/1972 година . 

Връчени бяха свидетелствата на всички успешно завършили съответния клас. 

  

Горните бележки написа: 

Радослав Р. Ангелов 

18.VІ.1972г 

с.Върбина 

 

Учебна 1972/1973 година 

15.ІХ.1972г. 

През тази учебна година постъпиха в училище 408 ученика – от с. Върбина  406, 

а от махалите 202-ма. 

Учениците са разпределени по класове, както следва: 

І клас – 1паралелка 

ІІ клас – 2 паралелки 

ІІІ клас – 1 паралелка 

ІV клас – 1 паралелка 

V клас – 2 паралелки 

VІ клас – 2 паралелки 

VІІ клас – 2 паралелки 

VІІІ клас – 3 паралелки 

През тази година е открита втора група към детската градина. 

Новоназначени учители: 

1) Райна Вратойчева Вълкова – бълг.език  

2) Христина Янкова Мулдавниева – руски език 

3) Чока Николова Каневска – математика 

4) Стойко Христов - математика  

5) Иван Йорданов Иванов - начален учител 

6) Юлия Георгиева Чернева – начален учител 

Новоназначени възпитатели: 

7) Александър Димитров Братанов  

8) Йорданка  Иванова Жекова  

9) Мадлен  Магърдич Гарабедян  
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10) Люба Иванова Хинева 

11) Катерина Стефанова Петрова 

12) Георги  Димитров Тодоров  

13) Йордан Илиев Криводолски 

14) Виолета Илиева Криводолска 

Новоназначени детски учителки: 

15) Виолета Миткова Афузова 

Дружинен ръководител – Красимира Колева 

Новата учебна година бе открита на 15.ІХ. тържествено с подходяща украса. 

Другарката Милка Тилева, партиен секретар при училището, откри тържеството, 

като даде думата на директора, др. Тотка Костова, която поздрави учениците с първия 

учебен ден, като ги призова към упорит и системен труд, защото Народ и Партия 

очакват от тях прекрасни дела, очакват от тях да бъдат строители на най-светлото 

бъдеще – комунизма. 

И когато дойде моментът най-малките – първокласниците да пристъпят прага на 

училището необикновено вълнение обхваща всички. Петите класове им поднесоха 

подаръци, др. Директорка ги поздрави с „Добре дошли” в родното, училище, като им 

пожела да бъдат здрави, жизнерадостни и отлични ученици. На нейното топло 

приветствие отговори малката Павлина Йотова. 

Др. Пашева поведе своите ученици към тяхната първа учебна стая. 

Учителският колектив при училище „Кирил и Методий” започна новата учебна 

година с повишено чувство, със задоволство, защото…………. на 12.ІХ успя да събере 

от с. Върбина и района всички свои ученици подлежащи за 9 клас и да ги изпрати в 

гимназията  - гр. Мадан, където продължават своето образование. 

23.ІХ.1972г. 

Днес в местността „Букова чука” бяха приети в пионерската организация най-

тържествено учениците от трети клас. 

5.ХІ.1972г. 

В салона на читалището бе отпразнувана 55-годишнина от Великата 

октомврийска революция. Доклад изнесе Люба Хинева. 

27, 28, 29. ХІ.1972г. 

Незабравими, вълнуващи дни за осмите класове. На 27.ХІ. – 8а, на 28.ХІ. – 8б, на 

29.ХІ. – 8в класове бяха приети в ДКМС. 

22. ХІІ.1972г. 

В читалищния салон бе отпразнуван  най-тържествено големият празник на 

нашите родни съветски братя – 50 години от създаването на великата съветска страна. 

29. ХІІ.1972г. 

Вече е традиция да бъде посрещан Дядо Мраз при подходяща богата програма в 

салона на читалището. Всяко дете бе зарадвано с подарък. 

Вечерта в пансиона на училището бе организиран новогодишен бал с много 

богата украса, разнообразна програма. Учениците се радваха на голямата елха украсено 

с чудни гирлянди, разноцветни свещи, блестящи играчки. Забавляваха се много добре.  

 



СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина - 26- 

 

3. ІІІ.1973г. 

Голям празник за целия ни народ. На този ден при много голяма тържественост 

бе проведен сбор за приемане първокласниците за чавдарчета. 

Вълнуваха се всички. Особено щастливи бяха най-малките ученици, когато на 

раменете им сякаш разцъфтяха  сините чавдарки. Накрая те изразиха радостта си с 

богата програма, която бе посрещната с въодушевление от цялата публика. 

8. ІІІ.1973г. 

8 март – Ден на жената, на майката. Всеки клас бе подготвил тържество, на 

което бяха поканили своите майки.В началния курс бяха дошли по няколко майки от 

всеки клас, но в средния – почти нито една.Още колко много трябва да се поработи, да 

се почувства и тук жената равноправен член на обществото. 

Но радостно бе, че на тържеството организирано от женкомисията при ОФ 

имаше доста посетителки. 

ІV.1973г. 

Април – Месец на детската книжка, на фестивала на художествената 

самодейност. 

Дните посветени на детската книжка се проведе по приет план. Мина интересно 

и разнообразно.  Но не ни посети нито един писател. За фестивала учениците се готвеха 

много и можем да кажем, че той мина на висота. Първенците бяха наградени с книги, 

шах и други отличия. 

24. V.1973г. 

Най-големи вълнения за най-големия училищен празник – патронният празник 

на училището и денят на славянската писменост и култура.  

Училището бе богато украсено. Всеки клас за този ден искаше да се представи 

най-добре. Излязоха с най-различни предложения., а 8б излезе с призив към всички 

ученици денят на двамата братя Кирил и Методий да бъде посрещнат с по-високи 

резултати от учебната работа, с изрядна дисциплина и хигиена. 

Празникът мина много добре. Както всички деца в Родината ни и тук можеха да 

се видят сияйни детски лица, облечени ученици в своите пионерски и комсомолски 

униформи. С всеки изминат ден училището проправя пътя на новия живот като бавно, 

но сигурно измества наслоеното от дългото вековно робство. 

5. VІ.1973г. 

Голяма група ученици заминаха на екскурзия. Успяха да видят красотата на 

нашето приказно Черноморие. 

15. VІ.1973г. 

Пионерската организация проведе своя отчетен сбор, на който бе избрано ново 

ръководство. Сборът бе проведен в двора на училището. 

Най-вълнуващ момент изпращането на осмокласниците. По-малките им другари 

ги отрупаха с цветя. Наредиха се в …………. И най-възторжено ги поздравляваха. 

Всеки осмокласник целуна знамето и мина през платно с цветя. Др. директорка им поля 

по пътя вода, да им върви леко пътя на по-нататъшния им живот. 
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17. VІ.1973г. 

Денят за наградите на едногодишния труд – краят на учебната година, раздаване 

на свидетелствата. 

Всички ученици бяха строени в двора на училището. Др. Костова, директор на 

училището, направи кратък отчет за изминалата учебна година. 

В началото на годината са постъпили 405 ученика. От тях успешно завършват 96 

от началния курс и 280 от средния курс. Остават на допълнителна работа – 9 от 

началния курс и 14 от средния. Общ успех на училището – 4,02. За първи път успехът е 

толкова добър. За първи път в началния курс има клас с успех 4,51 – мн. добър, с 

какъвто успех завърши ІІа клас с преподавател Велка Грахльова. 

Отпаднали ученици безпричинно няма. 

Всички осмокласници завършиха успешно. И най радостното е, че до един ще 

продължат образованието си.  

Със заслужена гордост др. Директорката съобщи големия брой – 51 – на 

отличниците. Първи, на които поднесе свидетелство за завършено образование бяха 

двамата пълни отличници от осми клас – Румяна Александрова Братанова и Светозар 

Асенов Дишлиев. 

До своите батковци и каки отличници се наредиха и най-малките.  

Към всички ученици др. Костова отправи топли думи и сърдечни пожелания 

следващата година да завърши още по-успешно. 

Нека отбележим по-интересните мероприятия проведени в пансиона при 

училището. Най-тържествено бе отпразнувана 50 годишнината от създаването на 

съветската държава. Вече споменахме новогодишния бал оставил много дълбоки 

впечатления у всички ученици. За пръв път те имаха такъв бал. 8 март също бе 

организиран много добре, при богата украса. 

Учениците ще запомнят вечерта на френския език, другата вечер посветена на 

химията. Незабравима ще остане вечерта посветена на Родината. Възпитателите се 

стараха да организират всяко мероприятие така, че да остави най-добри следи у 

учениците. 

Накрая трябва да споменем за материалната база на училището. Др. Директор 

полага много грижи за нейното непрекъснато обогатяване. Училището във Върбина 

може да се гордее с много и богати кабинети, които с нищо не отстъпват на кабинетите 

от училищата във вътрешността на родината. 

През тази година се асфалтира и двора на училището. 

20 Юни 1973г 

С. Върбина 

Записала: Люба Хинева 

Директор: Тотка Костова 
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Учебна 1973/1974 година 

Учебната 1973/1974 година бе забележителна в историята на училище ,,Кирил и 

Методий” – село Върбина – то навърши своя 50 годишен жизнен път. И затова през 

изтеклата година всички мероприятия протичаха под лозунга – 50 години народно 

основно училище.  Още в началото на учебната година учителският съвет прие 

подробен план за отпразнуване на славния за всички нас, учители и ученици, юбилей. 

Планът даде възможност да се разгърне богата учебно-възпитателна работа, да 

се готвим за достойно посрещане на големия празник. 

През тази учебна година в училището учеха всичко 402 ученика, от които 202 

бяха от махалите. 

Бяха разделени в 14 паралелки . 

І клас-2 

ІІ клас-1 

ІІІ клас-1 

ІV клас-1 

V клас-2 

VІ клас-2 

VІІ клас-2 

VІІІ клас-3 

Новоназначени учители: 

1) Стоянка Димитрова Вълкова – български език и литература 

2) Светослава Йорданова Владимирова – български език и литература 

3) Ангел Георгиев – руски език 

4) Румяна Иванова Вълкова – математика, физика 

5) Коста Петров Прецов – математика 

6) Георги Димитров Спасов – български език и литература 

Новоназначени възпитатели: 

7) Кичка Пеева Кокарчева 

8) Виолета Марчева Георгиева 

9) Севдалин Исаков 

10) Снежана 

11) Стефан Хаджиев 

12) Сашо Радославов  

Новоназначени детски учителки 

13) Иванка 

14) Атанаска 

Учебната година бе открита на 15. ІХ. с подходящо творчество. С особено 

внимание бяха посрещнати и изпратени в своите първи класни стаи – първите класове – 

пионерите на новото единно училище. Гости на тържеството бяха др. Райчо 

Караасенов, др. Кирил Маринов и много други общественици. Те посетиха първото 

занимание на първокласниците проведено с нови средства и съоръжения и останаха 

много доволни. 

Всички ученици започнаха работа при установен о разписание на часовете. 

И започна напрегната, упорита работа през ударната за цял народ 1974 година. 
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Великата октомврийска революция бе отпразнувана с още по-голяма 

тържественост. Доклад изнесе др. Г. Димитров. Читалищният салон бе препълнен. 

И тази година Новата 1974 годна бе чествувана много тържествено в 

читалището, където под ръководството на др. Палалиева бе изнесена богата програма, а 

вечерта в пансиона Дядо Мраз дойде на новогодишния бал. В пансиона на бала особено 

добре се представиха ученичките от І ……. – VІ клас, които изнесоха интересни, 

хумористични сценки из живота им. 

Десетдневката на трезвеността бе особено интересна. Всички класни 

ръководители изнесоха беседи пред учениците, имаше предавания по радиоуредбата, а 

др. Вълкова изнесе в читалището „Вечер на борба срещу тютюнопушенето и алкохола”. 

Вечерта бе изнесена от девойките и момчетата при V-те класове. 

Много топло и задушевно мина отпразнуването на 8 март. Всички класове се 

бяха подготвили много добре, като бяха поканили много майки. Тържествата особено 

добре минаха в началния курс. 8а клас поздрави с празника всички свои преподаватели 

по радиоуредбата. 

В чест на юбилея бе проведен в края на м. Март общоучилищен фестивал. 

Всички ученици се бяха подготвили много добре. Всички ученици се бяха подготвили 

много добре. Програмите бяха за живота и дейността на Кирил и Методий, за Партията 

ни ръководителка, а ІІ клас бе подготвил интересна сценка – „Едно междучасие”. Под 

ръководството на своята учителка децата показаха необикновени възможности. С 

особен интерес бе посрещната и пиеската „Първата учителка”  от Люба Хинева, 

представена от 8а клас. Авторката подчертаваше колко много може да постигне една 

родопска девойка днес, в нашата социалистическа Родина. 

Бяха излъчени първенците, които продължиха да се подготвят за най-големия ни 

празник – 24 Май. До този ден цялото училище, учители и ученици бяха в особено 

повдигнато настроение. Ръководството на училището, др. директор  Тотка Костова и 

др. зам. директор Милка Тилева направиха много посещения на уроци и със 

задоволство констатираха, че всички преподаватели и възпитатели работят с високо 

чувство на отговорност. 

Наближаваше празника. Започнаха тържествата. 

С много вълнение започна и се проведе физкултурният празник. Всички ученици 

бяха в спортно облекло. Из двора се носеха  волно и свободно младежки песни и 

големият въпрос бе на всички уста – „Кой ще бъде първият клас?”. Много добре се 

представиха при прегледа на маршовата песен ІІ и VІІІа класове, а при баскетболните 

състезания – Vб и  VІІІб класове. 

 Дворът ни се променяше ежечасно, ежеминутно. Пред очите ни сякаш по чудо 

израстваха дървета по нови алеи, по нови пътеки, зеленината и перуниките радваха 

всички ни. Всеки ученик и учител даде своя принос в уредбата на двора. 

Ново вълнение. Двубой, трибой между класовете  - какво знаем за Кирил и 

Методий и нашето училище. Резултатите бяха чудесни във всички паралелки. 

Учениците търсеха материали, разпитваха родителите си и по-възрастни хора, за да 

научат повече за своето любимо училище грейнало пред цялото село като малък 

чудесен творец. 
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Проведе се трудов ден за почистване на класните стаи и всяко кътче в 

училището и двора. 

През тези напрегнати дни учебната работа бе основна грижа и особено внимание 

се отделяше на VІІІ клас. Др. Костова проведе много интересен двубой по физика 

между VІІІб и VІІІв клас. Радващо бе, че и най-слабите ученици до този момент бяха се 

подготвяли и се увериха, че при повече труд, резултати винаги ще има. 

Дойде и дългоочаквания празник – Юбилея. 

Училището бе празнично украсено, потънало бе в много, много цветя. То 

блестеше. На 22.V. др. Костова сутринта пред всички откри празника ни. В 

междучасията се чуваха песни, по радиоуредбата се четяха откъси из историята на 

училището. На 23.V. вечерта в читалището хорът при училището – първенец в 

окръжния фестивал – на др. Дойчо Арабаджиев изнесе малък концерт. Вечерта завърши 

с пиесата „Първата учителка”. 

24 Май – пионери и комсомолци изпълваха двора на училището. Военната 

музика от Ардино свиреше непрекъснато. Вееха се знамена а сградата тънеше в 

зеленина. На трибуната са гостите. На много от тях блестят правителствени награди. 

Др. Костова прочете доклад за  историята на учебното дело във Върбина и района.  

Поднесоха поздравления от окр. комитет на партията др. Георгиев, др. Кьосев, секретар 

на ОК Върбина, директорите от Боровина и другите махали. (На края бе изпратена 

телеграма на ЦК на БКП. 

След тържествената част бе изнесена  богата програма.  

Трябва да отбележим друго важно събитие през тази година. На 11 април 

учениците от махалите влязоха в новата сграда на пансиона. 

Записките води : Люба Хинева 

Директор: Тотка Костова 

Учебна 1974/1975 година 

През своята 51 годишнина училището в с. Върбина отбеляза нов етап от 

развитието си. Възникнало като начално, развило прогимназия, в продължение на 12 

години осмокласно – сега с решение на МНП и по предложение на ОНС и ОК на БКП 

прерасна в Средно политехническо училище „Кирил и Методий”. Решението дойде в 

последните дни на август. Учители и възпитатели, новоназначени и на постоянни 

места, се подготвиха и взеха участие в юбилейните тържества – 30 години народна 

власт. 

За директор на СПУ е назначен др. Людмил Янчев Евтимов, родом от с. Крива 

бара, Врачански окръг. 

По предварителен план посетихме съставните села и махали за първа среща с 

родителите и учениците. 

15. ІХ.1974г. 

Тържествено бе открита новата учебна година. Скъпи гости на учениците и 

училището бяха др. Дачо Еков, член на Бюрото на ОК на БКП, др. Атанас Карамитев, 

инспектор от отдел „Народна просвета”, др. Красимир Кьосев, секретар на ОПК. 

Присъстваха много родители и общественици. 
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Кратка програма, поздравления към първокласниците и деветокласниците! 

Започна първият учебен час. В училището се учат 519 ученика, разпределени в 

18 паралелки. За тяхното обучение и възпитание се грижи педагогически колектив от 

42 души. Все още в училище  работят нередовни възпитатели и преподаватели. 

23. ІХ.1974г. 

Тържествен пионерски сбор! 30 години ДПО „Септемврийче”. Поздравления от 

Комсомола и ППО в училище. 

На свое заседание учителският съвет прие годишен план за работа. Основните 

задачи през юбилейната година са: 

1. По-нататъшна работа по класово-партийното и патриотично възпитание. 

2. Изграждане новото тригодишно начално училище и реализация на 

образователната реформа. 

20. Х.1974г. 

Среща на общинския комитет на БКП с учителския колектив! Първа другарска 

среща в салона на пансиона. 

17. ХІ.1974г. 

В училище тържествено се чества денят на ВОСР. 

Все повече се утвърждава авторитетът на ученическия народен хор. 

Участвувахме в концерт на радио София. 

Проведена бе учредителна комсомолска конференция. Избран е Ученически 

комитет със секретар Любозар Василев, ученик от ІХа клас. 

Училището бе посетено от инспекторска комисия. Посещения и анализ на уроци, 

проверка на документацията. Нужно е много да се работи. Специални грижи и 

внимание се отделя на работата в І и ІІ клас, и на деветите класове. 

Тържествено посрещнахме Новата 1975 година. Дядо Мраз раздаде на всички 

лакомства. Най-щедър е за децата от полудневната и целодневната детска градина. 

След ваканционните дни през януари идват дни на напрегнат труд. Приключи І 

учебен срок. Тревожен е броят на слабите оценки. Нужна е пълна мобилизация на 

силите.  

Започна вторият срок. 

19. ІІ.1975г. 

19 февруари е ден на Васил Левски. VІа клас, чийто патрон е големият 

национален герой, организира тържеството. В училището се разгъва масово движение 

за трезвеност. 

Религиозните празници много умело използвахме за целите на  атеистичното 

възпитание. Добре работи клубът на младия атеист. 

3. ІІІ.1975г. 

3 март! Първокласниците вързаха сините връзки. Под ръководството на 

другарите Янчева и Братанов те се бяха готвили дълго. 

Вторите класове празнуваха рожденият ден на своята чета „Чавдарче”. 

8. ІІІ.1975г. 
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По традиция 8 март се чествува с майките. На тези мили тържества идват все 

повече майки! На особена почит са учителките и възпитателките. Благодарност звучи в 

поздравленията на деветокласничките.  

След добра подготовка, с много ентусиазъм в училище отпразнувахме 30 

годишнината от победата на Съветския съюз над фашистка Германия. 

5. V.1975г. 

Общоучилищен урок на победата. Ръководи комсомолът. Комсомолците 

изразяват своята обич и любов към великата страна на съветите. 

8. V.1975г. 

Вътрешноучилищен фестивал под надслов „Дружбата от векове за векове”. 

Заслужено спечелиха първите места Vа клас с ръководител др. Костова и др. Димитров. 

VІІІа клас с ръководител др. Славчев и ІІ клас с ръководител др. Грахльова и др. 

Павлова.  

24. V.1975г. 

24 май е наш патронен празник. В двора на училището са строени ученици и 

учители. Поздравление към учители и възпитатели, към всички ученици поднася др. 

Янчев – директор на училището. От името на обществеността и общ. Нар. съвет 

приветствие поднесе и др. Демир Терзиев. 

За учениците от началния курс учебната година е към своя край. Подготвят се 

годишните беседи. 

7. VІ.1975г. 

На 7 юни 75г. в тържествена обстановка в присъствието на много родители 

малките ученици получиха свидетелства. Най-щастливи са тези, които най-упорито са 

работили. Радост и гордост се чете и по лицата на родителите им. 

Учениците от VІ-те, VІІ-те и VІІІ-те класове тръгват  на екскурзии по 

определени маршрути. В училище все по-често звучат песни. 

Осмокласниците се вълнуват от въпроса къде да продължат. Повечето от тях ще 

останат при нас. Но 35-40 ученици ще продължат в техникуми и СПТУ. 

Последна среща на трите осми класове и учители и възпитатели. Разбирам, че им 

е трудно. Как остро се чувствува липсата на родителска помощ и съвет. Работата с 

родителите е и ще бъде основна задача още много години. 

22. VІ.1975г. 

На 22 юни в училище на организирано тържество се отчете работата на 

учениците от V-ти до VІІІ-ми клас. 

Остават да повтарят класа 10 ученика, на допълнителна работа с полагане на 

изпит – 44. 

Повече от 40 ученика са показали отличен успех. За активна пионерска и 

комсомолска дейност най-добрите получиха скромни награди. 

Напрегнати дни за учениците от ІХ-те класове. На 30 юни завършиха учебните 

занятия. Остават на допълнителна работа с изпити 6 ученика. Резултатите са 

окуражаващи. 

2. VІІ.1975г. 
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Проведе се отчетният учителски съвет. Присъствува др. Станчев, инспектор към 

отдел „Народна просвета”. През учебната 1974/1975 година бе направено много. 

Предстоят големи отговорни задачи за утвърждаване на Средното политехническо 

училище с. Върбина и комунистическото възпитание на младото поколение от 

Върбинска община.  

 

10. VІІ. 1975 година 

с. Върбина 

Записките направи: Милка Тилева 

Директор: Людмил Янчев Евтимов 

Учебна 1976/1977 година 

На 1 септември 1976 година в Средното политехническо училище се събра за 

кратко оперативно съвещание колективът – учители и възпитатели. 

За директор на СПУ „Кирил и Методий” и назначен др. Иван Георгиев Митков. 

Др. Митков е редовен гимназиален учител от гр. София. При нас идва от с. Баните, 

където също е бил директор. Носител на орден „Кирил и Методий” ІІ степен. 

За зам. Директор са назначени др. Виолета Крумова Донева и др. Георги 

Тодоров Михайлов, и двамата от София. Др. Виолета Донева е редовна гимназиална 

учителка – специалност педагогика. Работила е като директор на СПУ – гр. Неделино. 

Др. Георги Михайлов е редовен гимназиален учител – специалност френски 

език. През учебната 1975/1976 година работи като директор на СПУ – с. Върбина. 

Секретар на ППО към училището е др. Тотка Костова, жител на с. Върбина, 

дългогодишен ръководител на Основното училище, сега възпитателка на VІІа клас. 

За председател на организацията на Съюза на учителите бе избран др. Петър Д. 

Василев от с. Върбина – редовен начален учител. 

Към СПУ „Кирил и Методий” за учебната година са назначени общо 56 учители 

и възпитатели. 

На 5. ІХ 1976г. членовете на Общинския партиен комитет и ИК на СОНС 

проведоха среща с колектива, на която др. Красимир Кьосев, секретар на ОПК, запозна 

учителите и възпитателите със задачите, които се решават в района. 

По предвидения календарен план по секции всички учители и възпитатели 

участваха в септемврийските съвещания. Др. Веска Георгиева, Нели Минева и др. 

Румяна Вълкова участвуваха със свои доклади.  

На 15.ІХ.1976г. Училищната сграда е празнично украсена. Аленеят буквите на 

големия лозунг „Добре дошли!” В двора се строяват учениците от І до ХІ класове. 

Вълнуват се възпитаниците на ПДГ, които стават първокласници. А в очичките на 

децата от махалите Арпаджик и Високите, където няма начални училища, блестят и 

сълзици. 

Започва нова страница в летописа – пълно средно училище. 

Обособени са 4 паралелки в началния курс: 

І клас с учителка др. Станка Димова Павлова.  
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ІІа клас – Мария Николова Гълъбова, която от три години ръководи хор за 

народно пеене, прославил училището и окръга. 

ІІб клас с ръководител Маргарита Велчева Запринова, която излезе в 

отпуск по майчинство и бе заместена от учителя – пенсионер Младен 

Чокойски. 

ІІІ клас бе поверен на др. Ирина Вълчева Грозева – редовна начална 

учителка, задочничка по педагогика. 

За всеки клас отговаря и учител възпитател: 

І клас – Петър Дончев Василев 

ІІ клас Юлия Георгиева Чернева. 

ІІІ клас – Вера Костадинова Маргаритова. 

В средния курс от ІV до VІІІ клас са обособени 12 паралелки.В реализирането на 

програмата за ново ЕСПУ от тази година ІV клас преминава към средния курс. От 

ученици от Върбина и района са комплектувани две паралелки с общо 72 ученика. 

За преподаватели, класни ръководители и възпитатели са определени колеги, 

преминали курсове и школи, запознати с новото учебно съдържание и с любов към 

работата си. 

ІVа клас е с класен ръководител др. Радослав Ангелов, който ще 

преподава и математика, и възпитател – др. Румяна Иванова Вълкова, 

командирована от Русе, която работи в училището четвърта година. 

ІVб клас е с класен ръководител др. Надежда Йорданова Куклева, 

завършила Смолянския институт, преподавателка по ІІІ група предмети, 

при нас четвърта година. Възпитател на класа е др. Веска Маринова 

Георгиева, родена в гр. Кнежа, която заедно със съпруга си живее и 

работи 10 години във Върбина. 

Поради липса на класни стаи двата класа ще се занимават в помещения 

извън училищната сграда. 

Vа клас е с класен ръководител др. Мирон Игнатов Иванов, 

командирован от София, преподавател по трудово обучение, носител на 

правителствена награда и клас-квалификация. Възпитател е нередовната 

възпитателка Магдалена Динкова Сюндюкова от Върбина, завършила 

средно образование в Мадан. 

Vб клас е с класен ръководител др. Цено Петков Ценов, млад специалист, 

преподавател по рисуване, родом от Лом, за втора година при нас. 

Възпитател е нередовният възпитател др. Кисьов, също наш възпитаник 

от с. Вехтино, заел мястото след Гинка Пашево, която излезе в отпуск по 

майчинство. 

VІа клас продължава работа с класен ръководител др. Димитър Славчев 

Хаджитошев, който работи тук вече 12 години. Възпитателка е др. 

Виолета Миткова Славейкова, родена в гр. Кърджали, жителка на с. 

Върбина. Тя е задочничка по педагогика – V курс. Работи заедно с майка 

си и съпруга си Йордан Славейков. Създават се традиции в учителската 

професия. 
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VІб клас е поверен на учителката пенсионерка Параскева Петрова Янкова 

от гр. Пловдив, която преподава през годината български език и 

литература на VІ и VІІ клас. Възпитател на групата е Снежана Асенова 

Карамитева от с. Върбина – нередовна. 

VІв клас продължава да се води от Верка Борисова Хаджитошева с 

възпитателка – Екатерина Борисова Ламбрева. Родена е в гр. 

Панагюрище, жител на София. Завършила е химия в СУ и е била 

асистентка в Университета. Дъщеря е на известния сред учителството 

проф. Ламбрев. В нашето училище е заедно със съпруга си – др. Митков. 

VІІа клас продължава работата си с др. Георги Спасов Димитров и 

др.Тотка Костова. Те водят класа три години. Изгражда се като водещ 

колектив в училище. 

VІІб клас е с класен ръководител др. Агафия Якимова Иванова, 

преподавателка по физ. Възпитание, командирована от София. 

Възпитател на класа е др. Йордан Славейков, завършил Смолянския 

институт. 

VІІІа клас е с класен ръководител Милка Тилева и възпитател Стефан 

Хаджиев, жител на Върбина, завършил Смолянския институт. 

VІІІб клас продължава работата си с др. Костадин Куклев – преподавател 

по пеене. Възпитател на класа е др. Люба Хинева, учител пенсионер. Тя 

работи в нашето училище от няколко години. Била е директор на училище 

„Дим. Благоев” в гр. Пловдив 18 години. Има натрупан огромен 

педагогически опит. 

VІІІв клас е с класен ръководител др. Паскал Галинчев от с. Долно 

Воден, Пловдивски окръг. При нас идва от гр. Неделино като 

командирован. Възпитател на класа е Ели Генчева – млад специалист, 

завършила ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи заедно със съпруга си 

Иван Бадев – преподавател по математика. 

ІХа клас е възложен на младата специалистка Генка Енчева, 

преподавател по физика и математика. При нас работи от миналата 

година. Възпитателка на класа е Татяна Георгиева Стоянова, завършила 

БФ в СУ, родом от гр. Смолян. 

ІХб клас е с класен ръководител др. Емилия Славчева Илиева, 

преподавателка по география, командирована, при нас идва със съпруга 

си от Неделино. Възпитател на класа и Митко Касабов, нередовен от с. 

Върбина. 

Ха клас продължава работата си с класен ръководител Нели Атанасова 

Минева, преподавателка по физика, командирована от Пловдив. 

Възпитател на класа също продължава да бъде Мария Атанасова 

Филипова, млад специалист, която работи при нас по разпределение. 

Хб клас е с класен ръководител Божидар Костов, преподавател по 

биология и възпитател Стефан Борисов Илиев, студент-задочник по 

българска филология, който работи в нашето училище и общината 6 

години. 
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ХІа клас е с класен ръководител др. Димитър Георгиев Минев, 

преподавател по математика, командирован от Пловдив. Възпитател на 

класа е др. Кръстю Керкелов от с. Орехово, Смолянски окръг, 

специалност педагогика, при нас за първа година. 

ХІб клас работи с класен ръководител Павел Илиев от Пловдив, историк, 

командирован. Възпитател на класа и др. Борислав Симов, химик от 

вършец, млад специалист, работи по разпределение. 

Към пансиона бяха назначени за нощни възпитатели др. Сашо Хинев и др. Ясен 

Карамитев от с. Върбина. 

Преподаватели без класно ръководство през годината бяха другарите: 

 Станчо Василев Тончев, преподавател по литература в горен курс, от 

гр Русе, командирован. 

 Денка Йорданова Петкова, преподавател по руски език в среден курс 

от гр. Чирпан, носител на орден „Кирил и Методий” ІІ степен, която 

работи втора година. 

 Здравка Стоянова от гр. Пловдив, нередовна преподавателка по руски 

език, горен курс. 

 Иван Атанасов Бадев, млад специалист, работи по разпределение, 

преподавател по математика от Пловдив, завършил ПУ „Паисий 

Хилендарски”. 

 За преподаватели по производствено обучение бяха назначени 

специалистките: Мария Костова Христова – за специалността „Шев и 

кройка”, идва от Копривщица и за специалността „Студена обработка 

на металите” – Дафинка Николова Стоянова от гр. Плевен. 

В 22-те паралелки през годината са записани 640 ученика. 

Започнаха редовни учебни занимания. 

На 23.ІХ.76г. се проведе тържествен пионерски сбор, на който учениците от 

трети клас бяха приети в ДПО „Септемврийче”. 

Учениците от VІІІ-те класове се включиха в помощ на ДЗС за прибиране на 

култивирани шипки. 

Учениците от ІХ, Х, ХІ класове от 1 до 20 октомври се включиха в есенните 

средношколски бригади.  

Отличи се групата с ръководител Стефан Илиев, която получи високо трудово 

възнаграждение. 

На първия учителски съвет бяха обсъдени и анализирани  резултатите от 

началния преговор. 

Започнаха работа методическите обединения и предметни комисии под 

ръководството на Комисията по творческите въпроси. 

Започнаха работа кръжоците, извънкласните форми н системата на ТНТМ. 

Хорът за народно пеене продължава дейността си под ръководството на Мария 

Ник. Гълъбова. 

Фанфарната музика репетира под ръководството на Костадин Куклев. 
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15. Х.1976г. 

Целият колектив организирано посети СПУ „Антим І” гр. Златоград. Запознахме 

се с организацията на работата и кабинетите. 

5. ХІ.1976г. 

Тържествено бе чествуването на годишнината на ВОСР. 

Изградената зрелостна комисия прие план за работа. Започна организирана 

работа с учениците от ХІ-те класове по матуритетните предмети. 

30. ХІ.1976г. 

ГПО проведе своето отчетно годишно събрание. 

Проведе се третата отчетна изборна конференция на ученическата комсомолска 

организация. За секретар на УК бе избрана ученичката от Ха клас Сирма Хубенова 

Заимова. 

Новогодишните тържества за чавдарчета и пионери се проведоха в класните 

стаи. 

УК организира новогодишен бал в стола на пансиона. Комсомолците-учители 

подпомагат дейността на УК. Изграждат се традиции. 

След ободрителната зимна ваканция настъпиха напрегнати часове и дни преди 

края на І учебен срок. 

На 24 януари 1977 година се проведе срочен учителски съвет за успеха и 

поведението на учениците. 

Плод на упорития труд на ученици, учители и стегнатата организация в работата 

на ръководството е и радващият резултат в края на срока. 

Успехът по класове е следният. 

ІVа – 4,57  VІІІа – 4,21 

ІVб – 4,46  VІІІб – 4,25 

Vа – 4,58   VІІІв – 4,25 

Vб – 4,48  ІХа – 3,94 

VІа – 4,59  ІХб – 4,03 

VІб – 4,36  Ха – 4,12 

VІв – 4,35  Хб – 4,09 

VІІа – 4,55  ХІа – 4,04 

VІІб – 4,60  ХІб – 4,22 

За срока са оформени 107 слаби оценки, носители са 51 ученика. 

Отчетният учителски съвет се проведе на 28 януари 1977 година. Присъствува 

др. Антон Иванов, секретар на ОПК. След задълбочено обсъждане на учебния доклад, 

съветът прие решения за работата през ІІ срок. 

На заседание на учителския съвет бе обсъдена работата по производствено 

обучение. Информация направиха двете преподавателки др. Костова и др. Николова. 

Резултатите от обучението и практиката на девойките са окуражителни. Трудности се 

срещат с работата на младежите. В предприятията не са създадени условия, пътуването 

отнема време и сили. Все пак интерес е създаден. 

На заседание на КТВ бе обсъдена учебно-възпитателната работа в ІV-те класове. 

Успешно се внедрява новото учебно съдържание. Срещат се трудности от 

организационен характер. 
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19. ІІ.1977г. 

Общо-училищно тържество за безсмъртното дело на Апостола на свободата – 

Васил Левски. 

23. ІІ.1977г. 

Рожден ден на Червената армия! Проведени бяха тържества по класове. 

3. ІІІ.1977г. 

Общо-училищно тържество посветено на 99-тата годишнина от Освобождението 

от османско робство. Богата програма от VІІ-те класове. 

Първокласниците бяха приети в четата „Чавдарче”. Под ръководството на др. 

Павлова изнесоха програма. 

11. ІІІ.1977г. 

Заседание на комисията по професионалното ориентиране съвместно с 

родителския комитет. 

22. ІІІ.1977г. 

Пролетен бал на комсомолските дружества. Богата литературно-музикална 

програма. 

12. ІV.1977г. 

Международен ден на космонавтиката. Кратко тържество с програма за 

водещата съветска космонавтика. 

По традиция дните на Април са празници на детската книга и изкуствата за деца. 

Проведе се ден на приказките, ден на поезията, ден на музиката. 

Гост на чавдарчетата, пионерите и комсомолците от училището бе 

писателят……………….. 

Вълнуващо съприкосновение с изкуството! 

24. ІV.1977г. 

Вътрешно-училищен празник посветен на 60 годишнината на ВОСР. Най-добре 

се представиха: 

ІІа клас – с руски танц. 

ІІІ клас – с танц „Щастливо детство”. 

VІІ а,б класове – с литературно-музикална композиция. 

ІХб клас – поезия – рецитал по стихове на руски съветски поети. 

Април завърши със състезание – рисуване на асфалт. Желаещите да участват са 

повече от възможностите на двора. 

Преподавателят по рисуване Цено Ценов връчи награди на най-добрите! 

V.1977г. 

Май – участие в окръжните състезания по лека атлетика и четирибой за пионери. 

Под ръководството на др. Димитър Славчев взеха участие в четирибоя. Районен 

индивидуален първенец е Росен Митков Шимширов – ученик от VІІа клас. Второто 

място е също за наш състезател – Румен Балийски и второ място отборно на окръга. 

Преглед на дейността на ТНТМ. Всички функциониращи кръжоци подготвят 

експонати за изложба. 

За участие в окръжен конкурс-викторина по химия и физика са наградени 

учителите Любка Василева от 8а клас и Асен Аянов от 8в клас. 
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20.ІV.1977г. 

Заседание на Учителския съвет за резултатите от учебно възпитателната работа 

в ХІ клас и допускане на зрелостниците за явяване на изпит и освобождаване. 

От всичките 57 ученика са освободени от цяла матура 8. По 4 предмета се 

освобождават 4 зрелостника, по 3 предмета – 4 ученика, по 2 предмета – 5 ученика и по 

1 предмет – 8 ученика. 

Съветът гласува предложенията на класните ръководители др. Минев и др. 

Илиев. 

Резултатите са оптимистични! 

21. V.1977г. 

Участие на Пионерския хор за народно пеене в районен преглед на 

художествената самодейност. Участват и първенците от вътрешния празник. 

За концертите на пионерския хор ще се върна назад. 

Още на 19 декември 1976 година хорът участвува в голям концерт пред 

партийните и стопански ръководители на окръга. 

На 12 януари – концерт пред делегация от Дагестан! 

8 май – концерт пред участниците в Симпозиум по фолклористика. 

На 17, 18, 19 юни – най-високото признание – снимки за участие в телевизионен 

филм „Песента на Родопа”. 

Признание за дейността на колектива е и избирането и участието на 

художествения ръководител Мария Николова Гълъбова в работата на ІІІ конгрес на 

културата. 

24. V.1977г. 

Патронен празник на училището – ден на просветата и културата. 

Тържествено събрание и концерт за светлия празник на 23 май! 

Звучи фанфарната музика! В тържествен строй класовете се отправят към 

читалището. 

Слово за безсмъртното дело на братята Кирил и Методий и дейността на 

общоучилищния колектив произнася др. Иван Митков – директор на СПУ „Кирил и 

Методий”. 

Тържествена манифестация и за първи път при нас вълнуващо тържество – 

изпращане на зрелостниците. 

Учениците от ХІа,б класове са строени пред класовете, в центъра на П-образния 

тържествен строй.  

Фанфарен сигнал! 

Предаване новия знаменосец – Бисер Башев. 

С вълнуващи слова към зрелостниците се обърнаха другарите Иван Митков – 

директор на СПУ, Красимир Кьосев – секретар на ОПК, Сирма Заимова – секретар на 

УК на ДКМС. 

25. V.1977г. 

25 май! Първият абитуриентски бал! Колко красота и радост, и лека тъга! 

Всички младежи и девойки сякаш са пораснали за ден-два! 

Прически, красиви бални рокли! Последна разходка в центъра. 
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Мили, момичета и момчета, ще съумеете ли да пренесете през годините чисто и 

ненакърнено това радостно и празнично приповдигнато настроение?! 

В празничния салон на пансиона никога не е било така тържествено!Отново 

приветствия от училището, от ОПК от др. Костадинка Костова, гост от отдел „Народна 

просвета”. 

А след тържеството – отново часове и дни на упорит труд за успешно 

завършване! 

На 24 май 1977 година се състоя другарска среща на колектива. Поздравления от 

името на ОПК и ИК на СОНС.Връчени са награди на най-изявените през годината 

учители и възпитатели. 

Под ръководството на преподавателката Дафинка Николова се проведе 

състезание по стругарство между отборите от СПУ „Отец Паисий” и СПУ „Кирил и 

Методий”. Първото място зае Валентин Манолов от Ха клас и трето – Владимир 

Кехайов. 

Представителен пионерски отряд от нашето училище тръгна за участие в 31 – 

републикански поход „По стъпките на Ботевата чета”. Походът се провежда с участие 

на наши представители за четвърти път. 

Ръководител на експедиционния отряд е др. Румяна Вълкова. Участвуваха 23 

пионери и комсомолци. За отлично представяне отрядът е награден с флаг за най-

сръчни туристически умения и най-интересна програма. 

2. VІ.1977г. 

Денят на Ботев и падналите в борбата за свобода. Патрон на пансиона е Христо 

Ботев. Тържествено чествуване на героите! 

Групи от VІІ-те и VІІІ-те класове тръгват по маршрут на многодневни екскурзии. 

Началният курс приключи занимания. Резултатите са радващи. Всички ученици 

минават в по-горен клас. Успехът е много добър. 

 

 

4. VІ.1977г. 

На 4 юни се състояха празничните утра. Особено тържествено беше в ІІІ клас. 

Присъствуват много родители. 

13. VІ.1977г. 

13 юни! Първият зрелостен изпит – писмен изпит по български език и 

литература! Познати имена и произведения – Вазов, Йовков, Пеньо Пенев. 

Първи изпитни трепети – радостно успокоение и... напрегната работа! 

Следват изпитите по математика, устните изпити по матуритетните предмети! 

За учениците от ІV до VІІІ класове завършиха учебните занимания.  

Средният успех е много добър – 4,52! 

С най-висок успех е ІVб клас – 4,78 с класен ръководител Н Куклева и 

възпитател др. В Георгиева. Следват по успех класовете: 

ІVа – 4,68 

VІа – 4,68 

VІІб – 4,66 

Vа – 4,57 

Vб – 4,48 

VІІІв – 4,46 

VІІІа – 4,45 

VІІа – 4,40 
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VІв – 4,39 VІб – 4,39 

Завършват VІІІ клас 78 ученика. От тях 69 – завършват с випуска си, без да са повтаряли. 

Само 9 ученика от І до VІІІ клас са повтаряли. 

С отличен успех завършват: Любка Петрова Василева - VІІІа клас, Демир Демирев Хаджиев 

– VІІІб клас и Асен Асенов Аянов - VІІІв клас.  

От тях в нашето училище ще останат 55 ученика, а останалите ще продължат по 

разпределение в окръга – СПТУ и техникуми. 

Учениците от Ха,б класове са на военно обучение в лагера край Страшимир! 

Производствена практика за учениците от ІХ и Х класове. Производственото обучение на 

девойките през годината е поставено на здрава основа. Дисциплина и вяра във възможностите на 

всяка девойка. 

Ще се върна назад, за да отбележа проведената вечер – ревю на момичетата от ХІ класове. 

Естетическо възпитание в действие! Демонстрирани бяха модели изработени от девойките! 

Неподозирани сръчности! 

Учителски съвет за отчитане успеха и поведението на учениците от горен курс. Среден 

успех – 4,22. По класове: 

ХІб – 4,50  Хб – 4,27 

ХІа – 4,34  ІХб – 4,15  

Ха – 4,30  ІХа – 4,10 

 

30. VІ.1977г. 

На 30 юни заседава зрелостната комисия! 

Успешно положили изпитите и ще получат зрелостно свидетелство – 39 ученика! 

3. VІІ.1977г. 

З юли – неделя. Годишен акт за връчване на зрелостните свидетелства. С отличен успех 

завършват 9 зрелостника. С пълен отличен завършва Калин Марков Дамянов, от София до Х клас 

учил в АЕГ. 

От 9-тях – 4 са възпитаници на училище „Кирил и Методий”, с. Върбина – Любозар Лазаров 

Василев – 5,85; Бисер Руменов Касабов – 5,83; Пламен Митков Попов – 5,65; Ангелина Христова 

Терзиева – 5,53; 

Поздравително слово от др. Иван Митков – директор на училището. 

На добър час, скъпи ученици! 

5. VІІ.1977г. 

5 юли – вторник. Отчетен годишен съвет. 

В доклад на ръководството се анализира учебно-възпитателната дейност през годината. 

С изказванията си учителите и възпитателите разкриват по-дълбоко някои нерешени 

проблеми в многостранната учебно-възпитателна работа, правят се полезни и интересни 

предложения. Заседанието на съвета премина в спокойна, делова атмосфера. 

Директорът на училището др. Иван Митков от името на ръководството пожелава на всички 

приятна почивка! 

Директор: Милка Тилева 

 

Учебна 1987/1988 година 

1. ІХ.1987г. 

В учителската стая е събран целият учителски колектив. Гости в училището са др. Янка 

Бонева – главен специалист от ОБНС, гр. Мадан и др. Атанас Орлов – секретар на общоселския 

партиен комитет.  
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Др. Бонева обяви пред учителския колектив, че др. М. Тилева е освободена като директор 

на училището по нейна молба. Освободена като зам. директор е и Ангелина Радославова. 

На учителския колектив е предложено да избере чрез гласуване директор и зам. директор.  

За директор бе предложена кандидатурата на Лиляна Станимирова Миленкова – зам. 

директор в училището,  а Недялка Василева  и Румен Беличев – за зам. директор. 

При явно гласуване бе избран директорът – Лиляна Ст. Миленкова, а чрез тайно гласуване 

с 18 гласа – Румен Живков Беличев. Гласуваха 35 учители и възпитатели. 

Др. Миленкова е редовна гимназиална учителка, спец. Педагогика, зам. директор от София, 

командирована в ЕСПУ „Кирил и Методий” от 1.ІХ.1985 година. Носител е на ІІ клас-

квалификация. Безпартийна.  

Др. Р. Беличев е редовен гимназиален учител в ЕСПУ „Кирил и Методий”, специалност 

математика, от с. Ляска. 

Секретар на ППО към училището е Мария Николова Гълъбова, начална учителка. 

За председател на УО бе избран Здравко Каменов Кисьов, възпитател, редовен 

прогимназиален учител. 

За секретар на учителския съвет бе избрана др. Иванина Стефанова Петранова, нач. 

учителка, командирована от София. 

За учебната 1987/88 година в училището са назначени 44 учители и възпитатели. 

На първия учителски съвет учителския колектив е запознат с Указанието на МНП за 

организиране УВР през учебната 1987/88 година. Утвърдено е класното ръководство и 

възпитателите по класове.  

На 15 септември училищната сграда е украсена. В двора е весело и шумно. Най-

нетърпеливи са първокласниците. Сигнал. Комендантът др. Монев, учител по НВО рапортува на 

директора и иска разрешение първокласниците да влязат в строя на учениците. 

Звучи химна на НРБ. Бавно се повдига и родния трибагреник. 

Открита е новата учебна година. 

За учениците от ІХ-те и Х-те класове започна трудовия есенен срок в с. Манастир – Лъки, с 

команден състав: Милка Тилева – учителка по руски език, Никола Тумбев – учител по трудово 

обучение и Стефан Хаджиев – учител по география. 

От тази учебна година започва въвеждането на НУС в VІІ клас. Преподавателите са 

преминали през квалификационни курсове в Смолян и Ст. Загора. 

Основният проблем, по който ще работи учителският колектив е: „Самостоятелната 

познавателна дейност на учениците в УВП – предпоставка за действително, съзнателно и трайно 

усвояване на знанията”. 

Започва нова страница в летописа – ново училищно ръководство и обучение до Х клас, а ХІ 

клас в УПК и получаване дипломи за зрелост в ЕСПУ „Кирил и Методий”. 

В начален курс има 4 паралелки: 

І клас – Мария Николова Гълъбова, класен ръководител; Надежда Волевска – 

математика. 

ІІ клас – Иванина Стефанова Петранова,  класен ръководител, командирована от 

София и Ясен Караметиев – математика, родинознание. 

ІІІа – Петър Дончев Василев, класен ръководител. 

ІІІб – Енка Тумбева, класен ръководител, командирована от Павликени, преподава 

математика и физ. Въз в І, ІІ, и ІІІ клас 

Юлияна Сиракова – млад специалист, редовна начална учителка от с. Върбина, 

преподава по родна реч в ІІІа и ІІІб клас. 

Учениците от начален курс – 72 – учат по І вариант – целодневна организация. 

В среден курс от ІV до VІІІ клас учениците са обособени в 10 паралелки, с 214 ученика, а 

ІХ-Х – 4 паралелки – 95 ученика. 

ІVа клас е формиран цялостно от  учениците на ІІІ клас – Върбина с начален учител 

Мария Гълъбова. Класен ръководител  - Любозар Лазаров Василев, преподава 

история. 
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ІVб клас – формиран от ученици, дошли от Студена, Цирка, Равнил, Горните 

махали. Класен ръководител е Стефан М. Хаджиев, дългогодишен учител от 

Върбина. 

Vа клас е с класен ръководител Димитър Славчев, учител по физическо възпитание. 

Повече от 25 години работи във Върбина, от с. Болярци – Пловдивско, бивш партиен 

секретар на ППО в училището. 

Vб клас е с класен ръководител Сирма Хубенова Царева, преподавател по български 

език и литература – полувисше образование. 

VІа клас е с класен ръководител Недялка Василева, преподавател по математика, 

родом от Разград, жител на Пловдив. 

VІб клас е с класен ръководител Милка Лозева Тилева, з. у., преподавател па руски 

език, дългогодишен ръководител в училището. 

VІІа клас е с класен ръководител Надка Методиева Кисьова, преподавател по 

бългалски език, недипломирана в УИ – Смолян. 

VІІб клас е с класен ръководител Кръстьо Борисов Кръстев, преподавател по 

математика, от с. Звъничево, Пазарджишко. 

VІІІа клас е с класен ръководител Антон ….., учител по математика от Пазарджик. 

VІІІб клас е с класен ръководител Любов Виторовна Василева, преподавател по 

френски език, командирована от Асеновград. Завършила е във Вероненс – съветска 

гражданка. 

ІХа клас е с класен ръководител Атанас Милев, преподавател по български език и 

литература, от Боровина. З-та година в училището като млад специалист. 

ІХб клас е с класен ръководител Радка Пиринчиева, преподавател по физика. 

Ха клас е с класен ръководител Величка Иванова Каналева, преподавател по 

биология и химия. 

Хб клас е с класен ръководител Трайко Филипов, преподавател по история. 

За възпитатели в училището са назначени по класове, както следва. 

 ІVа клас  - Недялка Тодорова Арнаудова, пенсионер. 

ІVб клас  - Лилия Костадинова Булгурова, пенсионер. 

Vа клас – Верка Борисова Хаджитошева. 

Vб клас – Милка Георгиева Коджабашева. 

VІа клас – Апостол Милков Волевски. 

VІб клас – Румяна Вълкова, пенсионер. 

VІІа клас  - Здравко Каменов Кисьов. 

VІІб клас  - Маринка Иванова Стефанова, пенсионер. 

VІІІа,б клас – Христо Василев Василав, инженер. 

ІХа,б клас – Асен Райчев Огнянов, нередовен учител. 

Ха,б клас  - Георги Савоф Куфаров, пенсионер. 

Нощни възпитатели за двата корпуса са назначени Надежда Алашка, пенсионер, редовен 

начален учител и Антон Димитров Иванов, редовен гимназиален учител, завършил АОНСУ. 

Учители без класно ръководство са: 

 Павлина Маринова Куфарова - пенсионерка, учител по ТПО - от Пловдив. 

 Марин Колев Гледачев – пенсионер, учител по ТПО – от Пловдив. 

 Никола Димитров Тумбев – командирован от Павликени, преподавател по 

трудово обучение. 

 Петко Василев Монев – пенсионер, учител по НВО и физ. въз. в ІХ и Х клас – от 

Пловдив. 

 Костадин Желязков Георгиев – пенсионер, учител по изобразително изкуство – 

от Пловдив. 

 Виктория Тодорова Младенова – учителка по музика, от София. 

 Мария Колева Василева – учителка по биология, задочник в ПУ „Паисий 

Хилендарски”.  
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 По време на ІІ срок напусна Милка Коджабашева и на нейно място бе назначен 

Росен Царев за възпитател на Vб клас. 

 Др. Румяна Вълкова изпълняваше и длъжността дружинен ръководител с 

допълнително заплащане 4 часа лекторски. 

В училището се обучават общо 408 ученика. Започнаха редовни учебни занятия. 

23. ІХ.1987г. 

На 23 септември 1987г. се проведе тържествен пионерски сбор за приемане на 

третокласниците в ДПО „Септемврийче”. 

22.Х.1987г. 

На 22 октомври 1987г. се проведе учителски съвет за приемственост м8у ІІІ и ІV клас и 

резултати от адаптирането на четвъртокласниците към новите условия на обучение. На 

съвета бяха поканени начални учители от района – Студена, Цирка, Вехтино, Равнил, 

Горните махали. 

13.ХІ.1987г. 

На 13 ноември 1987г. на заседание на учителския съвет се отчетоха резултатите от 

тематичната проверка – Начален преговор. 

Методическата работа, ръководена от КПТВ бе насочена към обобщаване на резултатите от 

2год. Работа и участие в Смолян в конференцията за „Самост. познавателна активност”. 

Ръководителят на ТНТМ инж. Христо Василев насочи работата на кръжоците към по-

голяма практическа изява. В районният преглед в гр. Мадан нямаше кръжок за 1, 2 място без 

ученици  от ЕСПУ „Кирил и Методий”. 

Новогодишните тържества за горния курс се проведоха на Пампорово, х. Смолянски езера 

под ръководството на Учителското комсомолско дружество и УК. 

4.ІІ.1988г. 

На 4 февруари се състоя учителския съвет за отчитане работата на УВП за І учебен срок. 

В работата на УС взе участие др. Д. Славчев – председател на КДР в гр. Мадан. 

След задълбочено и критично обсъждане на резултатите от І учебен срок съветът прие 

решения за работата през ІІ учебен срок. 

През месец април бе проведена „Седмица на добрия педагогически опит” . 

Педагогическите четения се проведоха в хотел „Рожен”, след което се проведе екскурзия до 

обсерваторията на Рожен. 

От м. март в училището е назначен след реорганизация в бившия Смолянски окръг 

организационния инспектор Атанас Митев Карамитев за втори заместник директор и отговарящ за 

пансиона. 

14.VІ.1988г. 

На 14 юни 1988г. бе проведено заседание на УС за отчитане на работата по класове. 

ІVа – 4,73   

ІVб  – 4,33 

Vа – 4,47 

Vб  – 4,47 

VІа – 4,57 

VІб – 4,26 

VІІа – 4,48 

VІІб – 4,31 

VІІІа – 4,40 

VІІІб – 4,14 

 

На този учителски съвет по предложение на УК бяха утвърдени ученици, които да 

участвуват в Национална младежка бригада: за Полша – Сълзица Шимширова и Сълза Хуралова, 

за Унгария – Искра Евтимова. 

6.VІІ.1988г. 
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На 5 юли 1088 година учениците от ХІ клас, след 1 година обучение в УПК получават 

дипломи за завършено средно образование. 

На 6 юли 1988г. се провежда отчетен годишен съвет. 

Присъстват др. Вълчева от ОбПК – гр. Мадан, Янка Бонева – ОбНСгр. Мадан, Атанас 

Орлов – общоселски партиен комитет. 

В доклада на директора се анализира УВД през годината. 

Заседанието на съвета премина в делова, конструктивна атмосфера. 

Изказалите се учители и гости правят полезни предложения за работата през следващата 

учебна година. 

Директорът на училището др. Лиляна Ст. Миленкова от името на ръководството пожелава 

на всички приятна и ползотворна почивка. 

Директор: Л. Миленкова 

Учебна 1988/1989 година 

Учебната година започва с подготовката за 65 годишнина от създаването и откриването на 

училище във Върбина. 

През тази учебна година в училището постъпиха 350 ученика. Не постъпиха учениците от 

Ляска и Лещак в ІV клас и учениците от с. Боровина, които от миналата година имат ново 8 класно 

училище. 

Учениците са разпределени по класове, както следва: 

І клас – с класен ръководител Петър Василев 

ІІ клас – с класен ръководител Мария Гълъбова 

ІІІ клас – с класен ръководител Ясен Карамитев 

ІVа  клас  - с класен ръководител Сийка Зрънчева, преподавател по музика, от 

Пловдив. 

ІVб  клас  - с класен ръководител Надка Методиева Кисьова, преподавател по 

български език и литература. 

Vа клас – с класен ръководител Славейко Търкошев, млад специалист от Студена, 

преподавател по математика, полувисше образование. 

Vб  клас – с класен ръководител Стефан М. Хаджиев, преподавател по география. 

VІа  клас – с класен ръководител Димитър Славчев, преподавател по физическо 

възпитание. 

VІб клас – с класен ръководител Сирма Царева, преподавател по български език. 

VІІа клас – с класен ръководител Недялка Петрова Василева, преподавател по 

математика, висше образование. 

VІІб клас – с класен ръководител Милка Лозева Тилева, преподавател по руски език. 

VІІІа клас – с класен ръководител Трайко Тодоров Филипов, преподавател по 

история, от Лом. 

VІІІб клас – с класен ръководител Кръстьо Борисов Кръстев, преподавател по 

математика. 

ІХа  клас – с класен ръководител Росен Илиев Царев, преподавател по физика.   

ІХб  клас – с класен ръководител Мария Колева Василева, преподавател по биология 

Ха  клас – с класен ръководител Веселин Зрънчев, преподавател по български език и 

литература, от гр. Пловдив. 

Новоназначени учители: 

 Сийка Петрова Зрънчева – музика. 

 Веселин Живков Зрънчев – български език. 

 Славей Търкошев – математика. 

 Христо Василев Василев инженер, трудово обучение. 

 Здравко Каменов Кисьов – НВО 

 Емил Атанасов - млад специалист, изобразително изкуство. 
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Новоназначени възпитатели. 

 Асен Огнянов - нередовен, студент – задочник  във  Велико Търново – история. 

 Павел Жоров Бодуков  - нередовен, студент  задочник  в ПУ – биология и химия.  

 Любозар Лазаров Василев  

 Илия Николов Николов - редовен ПУ от Смолян. 

Дружинен ръководител  - Здравка Табакова – от Смолян , в края на м. V. 1989 г. премина на 

работа в РПД – гр. Мадан. 

Учебната година започва с преустройство на II – мъжки корпус.  

На I етаж след избиване на стени от спалните помещения бяха подготвени класни стаи за I, 

II и III клас и физкултурен салон .  

На II етаж бе отделено място за музей на сбирка, кабинет по труд и творчество за начален 

курс, клуб на ТНТМ и модерно обзавеждане фотолаборатория с 3 стаи. 

На III етаж са подготвени стаи и кухни за учителите. 

Назначени са 37 учители и възпитатели. 

Директор на училището – Лиляна Станимирова Миленкова. Зам. директори са Атанас 

Митев Карамитев и Румен Живков Беличев. 

Всички учители са преминали през квалификационни курсове за НУС за VIII клас, 

участвали са в септемврийските съвещания. 

От 1. IХ. 1988 г. Учениците от IХ и  Х  класове започнаха есенна бригада за пръв път извън 

Смолянски край в Ново село – Пловдивско. Ръководители на бригадата са Росен Царев, Стефан 

Хаджиев и за по 2 седмици Недялка Василева, Юлиана Сиракова.  

Заработката на учениците е много висока, заплащането е много добре. Бригадата е 

класирана  на 13 място по изпълнение на плана в страната. 

Новата учебна година  бе открита  на 15.IХ. с подходяща украса.  

Гост на ученическия и учителския колектив е др. Велинов председател на Изпълкома при 

ОбНС гр. Мадан. 

Поздравлението и словото на директора призовават  към упорит труд за задълбочени 

знания . 

Прозвучава химнът на НРБ, издига се българският трикольор.  

Започва новата учебна година – година на 65 летоброене на родното училище. 

23.IХ. 1988 г.  

23.IХ. 1988 г. пред дома – паметник на родопския герой Дичо Петров с. Проглед бяха  

приети в ДПО „Септемврийче” учениците от  IVа,б  класове. 

 

29. ХII. 1988 г. 

29. ХII. 1988 г. са новогодишните тържества в начален курс и в стола на пансиона за 

пионерите. Комсомолците от VIII, IX и X клас са в ………… с. Писаница. Новогодишният  бал е 

интересен, весел, по – различен, защото е в салона на есперантската школа. Всички се забавляват. 

  

3. ІІІ. 1989 г.  

3 март 1989 г. –празник за целия народ и най-вече за първокласниците, които ще станат 

чавдарчета. Подготовката им е задълбочена, програмата добре изпълнена.  

Седмицата на детската книга и изкуствата за деца е наситена с интересни срещи, 

преживявания. 

24.V.1989г. 

24 май – най- големият празник на училището, неговия патронен празник денят на 

славянската писменост.  

Определена е Кирило-Методиева седмица, която ръководят  учителите по български език и 

литература. Учениците от VIII клас пишат похвални слова за Кирил и Методий . Най-вълнуващото 

на Теменужка Сурова от VIIIа клас - от Цирка чете др. Зрънчев на училищното тържество . 

На 19 май 1989 г . е тържествения концерт  с участието на хора за народно пеене с р- л др. 

Мария  Гълъбова, рецитал, подготвен от Надка  Кисьова.  
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На  22 май 1989 г .  учителският колектив гостува на учителите в ЕСПУ Баните.  

На 24 май след тържествен преглед на строевата подготовка има хора, веселие в двора на 

училището. Този преглед е подготвен от отличното представяне на 9.V. 1989 г.  в гр. Мадан. 

Момичетата в часовете по ТПО под ръководството на др. Савова учителка по ТПО сами ушиха 

белите си поли. Секретарката Ангелина Димитрова и П. Бодуков  докараха за всички нови обувки  

в ГУМ – Мадан. Всеобща бе радостта от класирането – I място за средношколците, подготвени от  

Здр. Кисьов, Ст. Хаджиев и Кръстев, III място за пионери, подготвени от Д. Славчев. 

 От 6 юни започнаха екскурзиите из страната . За видяното и преживяното децата са горди. 

А ние учителите сме горди от писмата получени от Банкя и Толбухин за поведението им в 

хотелите. Доволни са учениците от VIIIа  клас с класен ръководител Трайко   Филипов. 

15.VІ.1989г. 

15 юни е последният учебен ден за учениците от IV-VIII клас.  

Всички са строени за последния звънец. Получената награда за отличните и активистите е 

заслужено за:  

Ирина Хаджиева от  IVа  клас 

 

Радостина Кирилова 

Иван Пачилов 

Юлиян Кабасанов  IVб клас  

Руслан Волевски 

Емил Дагигов 

 

Бистра Чилингирова 

Миглена Димитрова 

Мирослав Ангелов  Vа клас             

Севдалин Саров 

Стиляна Карамитева 

   

Станислав Шимширов 

Юлиян Шимширов  Vб клас        

Здравка Хаджиева 

 

Искра Зотева  

Анелия Карамитева  VIIа клас 

Искра Левова 

 

Румяна Узунува 

Гергана Орлова  VIIб клас 

Албена Зотева 

 

Теменужка Орлова  

Десислава  Карамитева  

Румен Попов   VIIIа клас  

Иво Димитров 

Теменужка Сурова 

 

Димитър Кьосев   VІІІб клас 

  

Учениците от Х-те класове са на ВПЛ в Средногорци. 

На административния учителски съвет бе отчетена работата по класове:  

IV а – 4, 85  

IV б  - 4, 84                                  

V а – 4, 97  

V б – 4, 54   

VIа – 4, 59  

VI б– 4, 55                        
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VII а  – 4, 69 

VII б – 4, 43 

VIII а – 4, 80 

VIII б – 4, 30 

IX а – 4, 41 

IX б – 3, 93 

X а – 4, 15  

X б – 3, 76 

 

5.VІІ.1989г. 

5 юли 1989 година. Заседание на учителският съвет. Отчитане резултатите от УВР през 

учебната година.  

Гости на съвета са др. А. Иванов - председател на КДР / комисията по духовното развитие / 

гр. Мадан, др. Вълчева  организатор в ОБК на БКП – Мадан, др. Ат. Орлов секретар на ОСПК и М.  

Хаджиева – председател на училищното настоятелство.  

След задълбочения и критичен доклад на директора – др. Миленкова, др. Иванов прочете 

приетата оценка на директора от пленума на ОбПК. Критичният анализ изпълни своята  цел – даде 

основания за разговор, предложения.  

Др. Орлов сподели, че в училището за 2 седмици е направено много по обогатяването  на 

МТБ. Изграден е сплотен колектив. От опита на нашето училище могат да се вземат много неща и 

за другите училища.  

Директорът на училището – др. Миленкова пожела истинска ползотворна почивка на 

учителите.  

Съюзната организация  на учителите бе подготвила тържествен обяд за всички.  

Напрегната учебна година с доста успехи и доста нерешени проблеми за следващата     

година.  

 

Директор: Л. Миленкова 

 

Учебна 1989/ 1990 година 

15. IX. 1989 г.  

Проведе се тържествена откриване на новата учебна година. На тържеството присъстваха 

родители и ръководители на стопанските предприятия. 

Откриването стана с кратка литературно-музикална програма. Приветствени слова на 

тържеството произнесоха др. Л. Миленкова – директор на училището и др. К. Кьосев  - 

председател на АПК с. Върбина. 

След тържеството директорът на училището проведе разговор – среща с ученическите 

ръководства, на която бяха поставени и основни задачи, които има да решава ученическия 

колектив през новата учебна година. 

Почти всички учители бяха заели местата си и проведоха първите за годината учебни 

занятия.  

В учителския колектив ще работят младата специалистка Румяна Кехайова - начална 

учителка  от гр. Смолян, Маргарита Асенова – дружинен  ръководител, командирована от София, 

Валери  Вълков Фурнаджиев - български език и литература в горния курс, Йовка Илиева – 

биология по чл. 68, Георги Илиев – ТПО горен курс, Полина Фурнаджиева - възпитател горен курс 

от Пловдив,  Кунка Илиева – български език и изобразително изкуство Асеновград.  

През учебната година на незаети свободни места са назначени и учителите – пенсионери – 

Кирил Илиев от Асеновград, Павлина Савова и Георги  Савов  от Пловдив, Симеонка Сивкова - 

начална учителка от Пловдив.  

Учениците са разпределение по класове, както следва : 

I клас – Ясен Карамитев, Симеонка Сивкова.  

II клас – Петър Василев, Юлияна Сиракова. 

III клас – Мария Гълъбова, Румяна Кехайова. 
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IVа   клас – Кунка Илиева – класен ръководител, преподавател по изобразително 

изкуство и български език.    

IVб клас – Кръстьо Кръстев  - класен ръководител, преподавател по математика. 

Vа клас – Сийка Зрънчева, преподавател по музика. 

Vб  клас – Надка Кисьова, преподавател по български език. 

VIа клас – Славей Търкошев – класен ръководител, преподавател по математика. 

VIб клас – Стефан Хаджиев, класен ръководител, преподавател по география. 

VIIа клас – Димитър Славчев, класен ръководител, преподавател по физ. култура. 

VIIб клас - Сирма Царева, класен ръководител, преподавател по български език и 

литература.  

VIIIа клас – Валери Фурнаджиев, преподавател по български език литература. 

VIIIб клас – Милка Тилева, класен ръководител, преподавател по руски език.   

IXа клас – Трайко Филипов, класен ръководител, преподавател по история. 

IXб клас – Здравко Кисьов, класен ръководител, преподавател по НВО. 

Xа клас – Росен Царев, класен ръководител, преподавател по физика. 

Xб клас – Йовка Илиева, класен ръководител, преподавател по биология. 

За учебната  1989/90 година са назначени  38 учители и възпитатели.  

През тази учебна година се въвежда НУС в IX клас.  

По – голяма част от преподавателите, които ще преподават в IX клас са преминали през 

квалификационни курсове.  

Основният проблем, по който ще работи учителският колектив е „Нравственото възпитание 

– вечните добродетели”. 

По време на учебната година напусна Сийка Зрънчева и бе назначен като нередовен учител 

Иво Гълъбов студент в музикалната консерватория.  

Ръководител на клуба на ТНТМ е Георги Илиев, преподавател по ТПО горен курс, 

командирован от Пловдив завеждащ направление в МУЦ. С негова помощ бе довършено 

обзавеждането на училищната работилница с машини.  

Новогодишните тържества с учениците от горния курс се проведоха в къмпинг „Бели 

брези” 

 На 28. XII. 1989 г се проведе заседание на УС за отчитане на работата през I учебен срок. 

Ново беше обсъждането на резултатите след проведени анкети с учителите и учениците. 

Мисленето бе освободено от шаблона, рамките, създавани с години в училищната практика. 

Учителите имаха творческа свобода.  

Общият успех за I срок е добър / 4, 17 /. Има 77 слаби оценки, 297 отлични оценки, 4161 

отсъствия, от които 197 неизвинени. 

Последният ден от м. март преди пролетната ваканция бе проведен като празник „Род 

древен – род славен”. Водещ на празника бе Полина Фурнаджиева. С артистичното си умение П. 

Фурнаджиева разнообразяваше програмата.  

Един чудесен вълнуващ празник! 

На учениците от горния курс допадат къмпингите, провеждани на открито в пансиона под 

ръководството на Иво Гълъбов, Асен Огнянов, Павел Бодуков, Полина Фурнаджиева. 

Вълнуващ бе и празникът на Св. Кирил и Методий – патронен празник на училището.  

На 29.06.90 г. се проведе отчетния учителски съвет. Информация за цялостната дейност на 

учителския и ученически колектив изнесе директорът на училището.  

Общият успех е добър / 4, 34 /. В средния курс има 39 слаби оценки, а в горния курс – 44 

двойки. На поправителни изпити остават 20 ученика, остават да повтарят 2 ученика. 

Взелите отношение учители и възпитатели се вълнуват от нерешените проблеми – липсата 

на мотив за учене, непълноценното използване на МТБ, наличните технически средства.  

Заседанието премина в делова спокойна атмосфера. Изказана бе благодарност на Трайко 

Филипов - уредник на училищната музейна сбирка, Мария Гълъбова за отличното водене и 

представяне на хора за народно пеене, на Христо Василев - подготвил ученикът  Невен Чиев  по 

роботика, който се явява на национален конкурс в гр. Варна. 

На целия колектив бе пожелано здраве и добра почивка.  
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Директор: Л. Миленкова 

 

Учебна 1990/ 1991 година 

Започва новата учебна година с много вяра и надежда за промяна.  

На тържественото откриване присъства госпожица Пашалиева от РУД гр. Смолян. 

Звучи химна и се вдига националния флаг. Открита е новата учебна година с приветствени 

слова от директора на училището – госпожа Миленкова. 

Новата учебна година е нова за нашето училище с връщането на XI клас отново в 

училището, с първия випуск I  - IV клас.  

Кратка е литературно музикалната програма, подготвена  от учениците в VIIа клас и г-жа  

Н. Кисьова.  

Училищният звънец звъни и кани всичко – мало и голямо за учебен труд.  

Развълнувани първокласниците прекрачват прага на училищната музейна сбирка. Асен 

Огнянов разказва пред децата и родителите им за ценното богатство  в родния край, в родното с. 

Върбина, съхранено през годините. Багрите, нюансите на родопската природа е съчетана в 

мендилите, торбичките.  

Първокласниците спират смаяни и дълго се взират в интересната експозиция.  

Учебната гадина започва с 365 ученика, в пансиона са настанени 117 ученика. Осигурен е 

превоз и тази година освен децата от с. Цирка, с. Равнил пътуват и учениците от с. Студена. 

Настъпва упорит труд за прибиране на селскостопанската реколта. Есенната бригада  не е 

задължителна, но учениците от горния курс решават да помогнат и се включват в акцията, 

настанени в общежитието  на гр. Стамболийски. С тях са Милка Тилева и Недялка Василева. 

След приключване на бригадата паралелките на IX и XI клас остават по 1.  

Нови учители в училището са Юлияна Василева – химия и английски език, Ана Станчева 

Махмудиева  - физика, Наталия Балевска – труд.  обуч. и ТПО – горен курс, Атанас Узунов – млад 

специалист, възпитател в пансиона, Румяна Александрова Георгиева – музика, Георги  Георгиев – 

възпитател. 

Поради преустройство и освобождаване на дружинните ръководители Маргарита Асенова е 

начална учителка, преподава родна реч във II клас и труд и творчество в начален курс.  

Учениците са разпределени по класове, както следва :  

I клас – Мария Гълъбова, Румяна Кехайова.  

II клас – Ясен Карамитев, Маргарита Асенова.   

III клас – Петър Василев, Юлияна Сиракова. 

IVа клас – Румяна Георгиева – музика.  

IVб клас – Милка Тилева – руски език.    

Vа клас  – Кунка Илиева - български език, изобразително изкуство.   

Vб клас – Кръстьо Кръстев – математика.   

VIа клас - Анка Станчева – физика.  

VIб клас – Надка Кисьова – български език.  

VIIа клас – Славей Търкошев – математика.  

VIIб клас – Стефан Хаджиев – география. 

VIIIа клас – Димитър Славчев – физическо възпитание.  

VIII клас – Недялка Василева – математика. 

IXб клас – Валери Фурнаджиев – литература.   

Xа клас – Трайко Филипов – история.  

Xб клас – Здравко Кисьов – физическо възпитание., БД.  

XI клас – Георги Илиев – ТПО.   

Без класно ръководство са :  

 Сирма Царева – български език /задочник/. 
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 Юлияна Василева – химия, английски език.  

 инж. Хр . Василев -  ТПО.   

 Йовка Илиева – биология.  

 Нощен възпитател е Антон Иванов . 

 Възпитатели в полуинтернатните групи са  Верка Славчева и Емилия  

Кафеджиева /върнала се от отпуск по майчинство/ 

Възпитатели в пансиона са : 

 Апостол Волевски – IX, XI клас 

 Полина Фурнаджиева – X клас 

 Атанас Узунов – IV, V клас 

 Павел Бодуков - /задочник/ VIII клас 

 Асен Огнянов /задочник/ VIII клас 

 Георги Георгиев – горен курс уч. от Върбина 

 Антон Димитров Иванов – нощен възпитател.          

Учителският колектив има амбиция да обогатява МТБ. С писмо до МНП са обосновани 

исканията ни и училището е получило разрешение за закупуването на „Банциг” от гр. Пловдив. 

Закупена е и автоматична ножовка за обучението по трудово обучение. По-късно пак със средства 

на МНП се закупи „Оверлог – машина” за машинно  производство.  

С учителите и възпитателите бе разгледана и обсъдена  Наредба № 8 за ново заплащане 

труда на учителя. От 1.01.91 г. новото заплащане е в сила.  

МНП изготвя нов проект за Закон , който се обсъди в учителски колектив. 

През м. февруари – март директорката бе на квалификационен курс в София и Банкя на 

тема „ Икономика на образованието”. 

За първи път се проведе зрелостен изпит по литература  в XI клас. Председател на 

училищната комисия е преподавателят литература Валери Фурнаджиев. Всички ученици явили се 

на изпит са издържали.  

Интересно през тази учебна година бе „ Зеленото училище” – 10 дена престои, игри, 

разходки с учениците от начален курс на Пампорово, станцията за почивка на ГУСВ. 

Участието  на учениците в прегледа ТНТМ бе успешно. Най-добре се представи Владимир 

Стефанов Хаджиев /син на учителя по география/. 

Празникът на училището бе силно емоционален. В програмата участваха учениците от 

горния курс с музикално-поетичната композиция „Свято слово” под ръководството на Асен 

Огнянов. Хорът, воден от Румяна Георгиева с носиите, чаровните родопски усмивки на 

момичетата и магичните гласове накараха всички дълго да ръкопляскат. Връх в програмата бе 

изпълнението на танцовия състав с ръководители Георги Георгиев – музикант и Христо Димитров 

– хореограф / и двамата от Общинския дом в град Мадан. 

На 13 юни 1991 г. се проведе административния съвет. Докладите на класни ръководители 

се приемат. Остават да повтарят ..... ученика. На поправителни изпити остават .....ученика. 

На 26 юни 91 г. се проведе и годишния учителски съвет. Г-жа директорката обосновано, с 

цифри доказа постиженията и неуспехите в училище. Бе акцентувано на многобройните отсъствия 

– по болест и неизвинени като първопричина за непосетени, загубени часове, за неусвоени знания. 

С болка учителите откриват неправилно тълкуваната от учениците демокрация докъде 

води. 

Колективът бе запознат с новото решение на МНП – закриват се длъжностите зам. 

директори в училищата. Г-жа  Миленкова благодари на Р. Беличев и Атанас Карамитев, работили 

в екипа й като зам. директори. 

Преди да се разделят   учителите и възпитателите за лятна отпуска изпратиха поздрави на 

Кръстьо Кръстев и семейството му, след излизането от страшната болестна криза и подобряване  

на здравословното му състояние.  

На всички бе пожелана заслужена почивка и приятно прекарване с лагерниците на Албена 

край морето.  

Директор: Л. Миленкова 
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Учебна 1991/ 1992 година 

След  лутания промени в учебните планове започва новата 1991/92 година. Тя започва с 

утвърдения и приет от НС Закон за народната просвета. Започва с по-голямата свобода, дадена на 

училищата с този закон. 

Тържественото откриване е на септември – понеделник.  

Както всяка есен, така и през тази, децата на България тръгват на училище. Идват в 

училището, защото им е нужна светлина – светлината на знанията за света и живота в нейните 

нови нюанси.  

Съвременните деца не са децата от вчера. Днес те разполагат с невероятни запаси от 

вдъхновения. Застанали пред прага на 21 век децата са отворили сърцата си за големите истини на 

живота. 

В словото на директорката г- жа Миленкова има топли думи за децата, за родителите,  за 

учителите. Пожелава на всички здраве, спокойствие и самочувствие. От това имат нужда децата. 

С особено внимание са обгърнати децата първокласници и тези дошли от закритите 

начални училища в с. Миля и Касаб, във Вехтино. 

Започват учебни занятия с още по-големи надежди, че трудът на учителя ще бъде оценен по 

достойнство с новото указание за увеличение на заплатите. Учителите имат свобода и 

възможността сами да определят методите, прийомите за работа в часа. 

В новата длъжност характеристика на директора и помощник-директора има промени. Те 

не са задължени да посещават учебни часове. А пом. директорът може да бъде икономист, юрист в 

зависимост и избора на учителския колектив.  

Комисията по подреждането на кандидатите за учит. места и директорката са назначили на  

свободните места желаещи учители.  

Учебната година започва без учител по литература в горния курс. Г- н Валери Фурнаджиев 

е заминал на лечение в Германия , а съпругата му Полина Фурнаджиева е възпрепятствана поради 

внезапното заболяване на сина им от минингит. 

След 1 месец е назначена г- ца Гена Игнатова, пенсионерка, бивш инспектор по български 

език и литература от Смолян.  

Затруднения се срещнаха и при намиране на учител по биология. Преподавателката Мария 

Василева е още в отпуск по майчинство. Разбиране прояви младият нередовен задочник-

възпитател Павел Бодуков, след категоричния отказ на Емилия Кафеджиева  възпитателка, млада 

със същата специалност.  

С указание № 4 на МНП от 31. Х. 91г. въз основа на отраслово споразумение се извършва 

индивидуално договаряне на заплатите, което влиза в сила от 1. Х. 91г. до 31. XII. 91 г.  

За пом. директор от  1. IX. 91г. до 1. Х. 91г. бе назначен  Рамиз Расимов Беличев, но след 

влизането в сила на новото заплащане  Беличев пожела да остане като учител по математика. 

Съгласи се да помага в работата на директора с 25 % допълнително заплащане до 31. XII. 91 г. 

За  управител на пансиона е назначен Атанас Митев Карамитев.  

Секретар на УС е Юлияна Димитрова Василева – учителка по химия и английски език. 

За класни ръководители са назначени от директора.  

I клас –  Петър Дончев Василев 

II клас –Мария Николова Гълъбова 

III клас – Ясен Минчев Карамитев       

IVа клас – Недялка Петрова Василева                                  

IVб клас – Стефан Михайлов Хаджиев             

Vа клас  –   Румяна Александрова Георгиева             

Vб клас  –  Милка Лозева Тилева                     

VIа клас  –  Кунка Георгиева Илиева                  

VIб клас –   Кръстьо Борисов Кръстев     

VIIа клас – Ана Станчева Махмудиева   

VIIб клас – Надка Методиева Кисьова 



СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина - 53- 

 

VIIIа клас – Славей Милков Търкошев 

VIIIб клас –  Юлиана Димитрова Василева 

IXа клас  –  Димитър Славчев Хаджитошев 

IXб клас –  Хасан Раифов Мехмедалиев /Асен Огнянов/ 

 X клас –   Павел Жоров Бодуков          

XI клас –  Здравко Каменов Кисьов 

 

В училището има 17 паралелки с 324 ученика. Има 2 ПИГ с възпитатели – Верка Славчева и 

Полина Фурнаджиева.В пансиона има 108 ученика. Пътуват всяка вечер учениците от Цирка, 

Равнил, Студена, Боровина,  Горните махали. 

 Възпитатели в пансиона са :  

 Атанас Узунов 

 Емилия Кафеджиева 

 Апостол Волевски 

 Атанас Карамитев 

 Атанас Иванов      

 Александър Братанов – нощен възпитател. 

Учители без класно ръководство са 

 Любов Виторовна Василева – френски език. 

 Георги Илиев. 

 Наталия Балевска – преподаватели по ТПО. 

През тази учебна година учителският колектив се включи в стачните действия на СБУ към 

КНСБ от 5. 10. 92г. до 7. 10. 92 г .  

Учебната година завърши с много отсъствия на учениците по различни причини, но една от 

тях е липсата на мед. лица – фелдшер и зъболекар. Децата непрекъснато пътуват до Мадан, 

Рудозем. 

Първенец на випуск `92 е Софка Боровинска от XI клас от с. Боровина. 

На зрелостния изпит по български език и литература имаме 6 слаби оценки. Учениците се 

явиха на поправителната сесия. Всичките 27 ученика от XI клас с класен ръководител  Здравко 

Кисьов завършиха с випуска си до 5. 09. 92 г. 

Въз основа на показан успех  - мн. Добър / 5 / в 9, 10 и 11 клас бяха освободени от 

зрелостен изпит:           

Софка Боровинска 

Софка Атанасова    

Галя Владимирова 

Ведиха Карамехмедова  

Снежана Купенова     

На 12 юни 1992 г. от 15 30  ч. в учителската стая се провежда заседание на УС. Приемат се 

докладите на кл. р-ли за приключване на учебната година за учениците от средния курс. 

Завършват с 80 слаби оценки. Остават да повтарят Стефан Башов – с 9 слаби оценки в V клас и 

Красимира Сюлевска – не се явила на поправителен изпит в VІ клас, Мехмед Бонев – с 5 слаби 

оценки в VІІ клас. 

Завършват основното си образование VІІІ клас – 39 ученика. Отличници в осми клас са: 

Ахмед Асанов – 6,00 

Мирослав Ангелов – 5,79 

Хайрина Имамова – 5,71   VІІІа 

Стиляна Карамитева – 5,57 

Мериам Карабашева – 5,50 

 Юлиян Шимширов – 5,85 

Станислав Шимширов – 5,79   VІІІб 

Февзи Хасанлиев – 5,69 
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На 29 юни от 13:30 часа се проведе заседание на УС за приключване на горния курс. 

Завършват с 13 слаби оценки. 

На 7 юли от 9 часа е заседанието на УС за отчитане на резултатите от УВР за учебната 

1991/1992 година. 

Средният успех на училището е много добър 4,55.  

На този съвет за първи път директорката направи отчет на финансовата програма на 

училището – по параграфи на утвърдения бюджет. 

Накрая на заседанието директорката благодари на всички учители за споделеното, за труда 

им, за разбирането. Благодарност бе отправена и към Гена Игнатова, останала да работи да края на 

учебната година, да проведе задълбочена подготовка на ХІ –класниците за зрелостен изпит и 

проведе самия изпит. 

Директорката, г-жа Миленкова се обърна към колектива с молба да забрави лошото, да 

остане само доброто, което да го води в работата по-нататък. 

Бе пожелано на всички приятна и ползотворна почивка. 

 

Директор: Л. Миленкова 

 

 

Учебна 1992/ 1993 година 

На първи септември 1992г. в Средното общообразователно училище се събра за кратко 

оперативно съвещание целия учителски колектив. 

За учебната 1992/1993 година са назначени 28 учители, 2 възпитатели в ПИГ и 4 

възпитатели в ученическия пансион. 

Към СОУ – Върбина са присъединени и началните училища в с. Цирка и с. Равнил. 

В НУ „Дичо Петров” с. Цирка нач. учителка е Юлия Зотева с една слята паралелка – 6 

ученика в І клас и 1 ученик във ІІ клас. 

В НУ „Васил Левски” с. Равнил начален учител е Драгомир Големилов с 1 слята паралелка 

– 2 ученика в І клас, 2 ученика във ІІ клас и 2 ученика в ІІІ клас. 

15.ІХ.1992г.  

Училището и пансиона са украсени празнично. Ликовете на Кирил и Методий са окичени с 

венци. Лозунгът „Добре дошли!”, приканва децата в двора. Всички са весели, шумни, възбудени. 

Започва нова страница в летописа на училището, отворило широко вратите си с новото 

декоративно пано изработено от Велин Узунов. 

Г-н Узунов е завършил художествена гимназия в гр. Смолян и няколко месеца работи като 

лектор в училището през 91/92 г. 

Обособени са 18 паралелки. 

І клас – класен ръководител Ясен Карамитев и възпитател Надежда Волевска. 

ІІ клас –  класен ръководител Капка Узунова и възпитател Петър Василев. В отпуск 

по болест е П. Василев и по чл. 68 от КТ замества Илина Бочукова – задочник в ПУ. 

ІІІ клас – класен ръководител Мария Гълъбова и възпитател Юлияна Сиракова. В 

отпуск по майчинство е Ю. Сиракова и я замества Н. Муткилова. 

Общият брой на учениците е 312. От тях в начален курс – 61 ученика с 3 паралелки, среден 

курс – 169 ученика с 10 паралелки и горен курс – 82 ученика с 5 паралелки. 

Класните ръководители в средния и горния курс са: 

IVа клас – Апостол Волевски                                  

IVб клас – Недялка Василева             

Vа клас  –   Димитър Хаджитошев             

Vб клас  –  Стефан Хаджиев                     

VIа клас  –  Румяна Георгиева                  

VIб клас –   Димитър Стоев Славчев     
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VIIа клас – Сирма Царева /замества Ирена Иванова/   

VIIб клас – Кръстьо Кръстев 

VIIIа клас – Ана Станчева Махмудиева 

VIIIб клас –  Надка Методиева Кисьова 

IXа клас  –  Славей Милков Търкошев 

IXб клас –  Юлияна Дим. Василева 

Xа клас –   Румен Беличев   

Xб клас –   Хасан Мехмедалиев                 

XI клас –  Мария Василева 

 Възпитатели в ПИГ са: 

 Верка Хаджитошева 

 Полина Фурнаджиева 

Към ученическия пансион са изградени три групи с възпитатели: 

 Емине Кафеджиева – 5, 6 клас 

 Ахмед Мутенов – 7, 8 клас 

 Павел Бодуков – горен курс. 

 За нощен възпитател е назначен Александър Братанов. 

Преподаватели без класно ръководство са: 

 Здравко Каменов Кисьов – преподавател по физическо възпитание. 

 Любов Виторовна Василева – преподавател по френски езис. 

 Наталия Цветкова Балевска – преподавател по ТПО. 

 Георги Илиев – преподавател по ТПО. 

 Милка Лозева Тилева – преподавател по български език и литература в горен 

курс. 

Започна учебната година без преподавател по изобразително изкуство и обществознание. 

През м. ноември бе освободен от длъжност Хасан Мехмедалиев и часовете по история се 

водеха от възп. Ахмед Мутенов. На негово място по цл. 68 бе назначена Алия Беличева – 

нередовен учител. 

През м. март от майчинство се върна Сирма Царева. 

На учителски съвет бяха обсъдени проблемите при попълване на пропуските по време на 

началния преговор. 

Имаше учителска стачка на членуващите към КНСБ. Работеха само 3-ма учители по 

седмичната програма и имаше свободни часове или учениците имаха по 2-3 часа. 

Учебната година завърши със зрелостен изпит по български език и литература. Освободени 

бяха 6 ученика: 

Бедиха Ахмедова Зотева 

Бедиха Ахмедова Татарова 

Валентина Димитрова Ангелова 

Емине Ахмедова Сюлейманова 

Садика Халилова Делиахмедова 

Себиха Сабриева Шефкетова 

Останалите 8 ученика успешно взеха зрелостния изпит през м. май. 

Първенец на випуск ``93 е Садика Халилова Делиахмедова. 

Средният успех за училището е 4,21. Остават да повтарят 5 ученика. 1 ученик второгодник 

не е прибран в училището – родителите не желаят да се учи. 

В края на учебната година има 135 слаби оценки. Особено тревожно е състоянието с 

отсъствията – 8806 часа. 

Няма мед. лице в училището и фелдшерите по места издават понякога мед. Бележки без 

учениците да са боледували. 

Основните насоки за УВР през годината са: 

1. Хуманизиране на УВР. 

2. Осигуряване условия за развитие на всеки ученик. 
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3. Хармонизиране взаимоотношенията учител-ученик-родител. 

4. Възобновяване работата на хора за народно пеене. 

Учителският колектив утвърди проект за худ. Пано пред учителската стая, за да се изработи 

през лятото в чест на 70 год. Юбилей през 1994г. от художници от гр. Смолян и Велин Узунов от 

с. Върбина. 

На заседанието на УС на 9 юли 1993г.  се обсъдиха резултатите от УВР през 1992/93 

година. 

В отчетния доклад се направи кратък анализ на промените в училището да края на учебната 

година. 

Конкретизират се МТУ за УВП. 

В изказванията на учителите и възпитателите личи загриженост и отговорност за 

нерешените проблеми. 

В края директорката благодари на колектива за работата през годината. Благодари за 

загрижеността и задълбоченото виждане на  проблемите. 

 

Директор: Л. Миленкова 

 

Учебна 1993/ 1994 година 

Започва 70 годишнина на училището, основано през 1924 година. 

Училището отваря вратите си за 70 път. 

На 15 септември след тържествената церемония, вдигането на националния флаг и 

изпълнението на химна шумните, пораснали, отпочинали ученици влизат в класните стаи. 

Отваря се още една страница в летописа на училището. 

Влизат юбилейните випуски ХІ и І клас, обградени с внимание и надежда. 

Влизат и четвъртокласниците, останали още една година да се учат в начален курс, под 

ръководството на началната опитна учителка Мария Гълъбова, по решение на учителския съвет – 

/Министерството на образованието дава възможност на избор/. 

Започват учебните занятия с много вълнения, надежди. 

Назначени са 4 учители по чл. 68: 

 Здравко Каменов Кисьов по физ. възпитание, с полувисше образование 

/изискването на МНО е за учител с висше образование/ 

 Нурия Османова Муткилова – начална учителка в отпуск по майчинство – 

възпитател в ІV клас. 

 Павел Жоров Бодуков – нередовен възпитател в пансиона – VІ курс, задочник в 

ПУ. 

 Цвятко Соколов – нередовен учител по ТПО – горен курс. 

За учебната година по инструкция №3 са назначени 26 учители, 2 възпитатели в ПИГ, 1 

директор и 1 помощник директор. 

Към ученическия пансион са назначени трима възпитатели, като по график се дежури през 

нощта. 

За класни ръководители са определени учителите: 

І клас – Надежда Асенова Волевска, с висше образование. 

ІІ клас – Ясен Минчев Карамитев. 

ІІІ клас  - Капка Зафирова Узунова. 

IV клас – Мария Николова Гълъбова.                                

Vа клас  –   Апостол Милков Волевски.             

Vб клас  –  Румяна Александрова Георгиева.                     

VIа клас  –  Димитър Славчев Хаджитошев                  

VIб клас –   Стефан Михайлов Хаджиев     

VII клас – Надка Методиева Кисьова   
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VIII клас – Кръстьо Борисов Кръстев 

IX клас  –  Ана Станчева Махмудиева 

Xа клас –   Мария Колева Василева   

Xб клас  –   Юлияна Димитрова Василева                 

XIа клас –  Рамиз Расимов Беличев 

XIб клас –  Недялка Петрова Василева 

 В началото на учебната година се наложи сливане на три класа поради намаляване броя на 

учениците приети от VІІ и VІІІ клас в други училища с конкурс. 

Нови за класовете като класни ръководители са Надка Кисьова, Д. Славчев и Мария 

Василева. 

Съгласно указанието за учебната 93/94 година и желанията на учениците се изучаваха 

чужди езици, както следва: 

Vа,б клас  - английски език с учители Любов Василева и Юлияна Василева. 

VІа,б клас  - английски език. 

VІІ клас - английски език, френски език и руски език. 

VІІІ клас- английски език, френски език и руски език. 

IX клас  - руски език и английски език. 

X клас  - английски и френски език. 

В средния курс са изградени 6 групи по СИП, а в горния курс  5 групи – по лителатура,, 

математика, физика, география, и социология. 

Общият брой на учениците от І-ХІ клас в началото на годината е 225. Завършват в края на 

годината 220 ученика. 

Двама ученика от VІІ клас са изключени – Ивайло Светославов Камберов и Метко 

Брахъмбашов. 

Остават да повтарят Ивайло Камберов и Селви Османов – VІІ клас, Заим Ходжев – ІХ клас 

и Славейко Манев – Х клас. 

Общият успех е добър – 3,98. 

Има 110 слаби оценки. Броят на учениците със слаби оценки са 51. 

От горния курс е наказан с „изключване” Славейко Манев за 130 неизвинени отсъствия. 

Учебната година започна без учители по история и философия, и ТПО за момчетата в 

горния курс. 

По-късно след 20. Х. бе назначен нередовен учител по ТПО, а учител по философия – след 

коледната ваканция, който работи само 3 месеца и на 23 март бе освободен. 

Първенец на випуск `94 са две ученички от ХІ б клас – Рафика Пехливанова и Рафика 

Мейзинска с отличен успех. 

Освободени от зрелостен изпит по български език и литература са : 

Елфида Зотева 

Рафика Пехливанова 

Медиха Мейзинска 

Фейка Брахъмбашова 

24 май – ден на славянската писменост и 70 годишен юбилей на училището. Цяла година 

учителският и ученически колектив се подготвя за този ден – проучва се историята на селото, на 

училището. Подготвя се юбилеен вестник и юбилейна диплянка. 

За издаването им със скромни средства помагат Об. Съвет – Мадан, с личното съдействие 

на кмета Атанас Милев – бивш учител на училището, Емил Братанов, Атанас Чарбаджиев, Райчо 

Пачеманов, Румен Волевски – бизнесмени от Смолян, също бивши ученици на училището. 

Водещи на програмата са учителите по български език и литература – Сирма Царева, 

Апостол Волевски и възпитателката Полина Фурнаджиева. 

На фона на „Многое лета” в изпълнение на Борис Христов, звучи бълг. Слово. 

В програмата участват детски училищен хор с ръководител Румяна Георгиева, учител по 

музика, начален курс с р-л Надежда Волевска, фолклорната група за автентичен фолклор към 

читалището в селото с р-л Мария Гълъбова. 



СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Върбина - 58- 

 

Гости и участници са учителите по музика от Южна България с р-л доц. Дочка Кътева – 

преподавател в ИУУ в Ст. Загора. 

Гости са г-жа Гаврилова от РИ-Смолян, Светла Кръстева – преподавател в ЦИУУ в София 

и Галина Стоянова – зам. директор на ЦИУУ-София, които връчват поздравителни адреси. 

Получени са поздравителни телеграми, писма от бивши учители. 

Светър, слънчев ден. Приповдигнато настроение, звучи „Върви, народе, възродени!” 

Училищният двор е пълен с възрастни хора, родители, ученици, бивши учители – г-жа 

Вълкова, Славка Палалиева, семейства Стефанови, Симови, г-жа Хинева, Пиринчиева и мн. други 

работили с обич в това училище, отдали част от своя живот, своите знания за бъдещето на тези 

работливи, обичащи знанието хора от с. Върбина. 

За гостите и родителите е подготвена изненада – отворени са вратите на училищната 

музейна сбирка.  

На обяд в ресторанта е устроен коктейл, а вечерта – вечеря, на която присъстват г-н Емил 

Ружинов – н-к на РИ в гр. Смолян и кмета на общината г-н Атанас Милев. 

Срещат се хора работили тук, хора, които продължават да работят и сега. 

На този вълнуващ ден се изпращат и юбилейния випуск `94 и бившата директорка, сега 

преподавателка по български език и литература Милка Тилева, която излиза в пенсия. 

За тържествения ден, коктейла е направен видеозапис. 

Ще се помни 24 май 1994г. от ученици, родители, колеги. 

Ден, в който училището изправя своя ръст с много светлина, радост, отправен с поглед към 

бъдещето. 

Директор: Л. Миленкова 

 

 

Учебна 1994/ 1995 година 

Отшумяват празниците и отново започва новата учебна година. 

На тържествения 15 септември влизат две паралелки І клас с класни ръководители Мария 

Гълъбова и Юлияна Сиракова. 

Има и два ХІ класове с класни ръководители Недялка Василева и Юлияна Василева. 

След изпълнението на химна, вдигането на националното знаме, поздравленията на 

директорката Л. Миленкова, започват учебните занятия. 

Няма учител по музика и ТТ в горен курс – момчета. 

Започва учебната година с радостни роблеми. 

Има 5 задочници, които от първия учебен ден са на очни занятия. Трябва да се разместват 

часове, групиране, за да започнат нормални часове в начален курс и НУ с. Равнил. 

Задочници са Капка Узунова, Новка Младенова, Юлияна Сиракова, Славей Търкошев, 

Елица Карамитева. 

По-късно е приета и Любов Василева – англ. Език – ІІ висше образование. 

Класни ръководители по класова са: 

ІІ клас – Надежда Асенова Волевска 

ІІІ клас  - Ясен Минчев Карамитев. 

IV клас – Капка Зафирова Узунова. 

Vа клас  –   Кръстьо Борисов Кръстев           

Vб клас  –  Мария Колева Василева.                     

VIа клас  –  Апостол Милков Волевски                  

VIб клас –   Здравко Каменов Кисьов 

VIIа клас – Димитър Славчев Хаджитошев 

VIIб клас – Стефан Михайлов Хаджиев 

VIII клас – Надка Методиева Кисьова 

IX клас  –  Рамиз Расимов Беличев 
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X клас –   Анка Станчева Махмудиева 

Директор на училището е Лиляна Станимирова Миленкова, а помощник директор – Атанас 

Митев Карамитев. 

Възпитатели в начален курс са: 

Іа клас – Новка Младенова 

Іб , ІІ клас – Антон Иванов  

ІІІ клас   – Александър Братанов 

IV клас – Гергана Орбова, назначена от 20.ІХ., задочник в УИ – Смолян ІІ курс. 

Възпитатели в пансиона са: 

 Полина Фурнаджиева 

 Верка Хаджитошева 

 Павел Бодуков - недипломиран биолог. 

 Ахмед Мутенов – задочник по история в УЮБ ІІ курс за висше образование. 

През м. Х е назначена нередовна учителка по ТТ в горен курс – Ашка Бозова – завършила 

техническия институт в Смолян, недипломирана. 

През тази учебна година се провежда пълна проверка на училищата в общитана. 

В училището, посетени са учителите по български език и литература – Сирма Царева и 

Надка Кисьова от експерт в РИ – г-жа Сотирова. 

В начален курс са наблюдавани уроци по български език в ІV клас при Капка Узунова, физ. 

възпитание във І клас при Ясен Карамитев от експерт в РИ – г-жа Парпулева. 

Ревизионните бележки са записани в тетрадката за проверки. 

За 24 май Об. Съвет гр. Мадан организира коктейл, на който са наградени г-жа Миленкова 

– директорка на училището, г-жа Надка Кисьова, г-н Кръстев – с предметни награди. 

На годишния отчетно-информационен съвет учителите Сирма Царева, Надка Кисьова, 

Апостол Волевски и пом. директора Атанас Карамитев са наградени от директорката с книги. 

През м. ХІІ. 1994г. почина бившата директорка на училището – пенсионерка  - Тотка 

Костова, а през ІІІ.1995г. почина и съпруга на директорката – Стефан Миленков, работник по 

поддръжката на УЗ. 

Група от учителите и пом. персонал присъстват на поклонение и на двамата в София. 

Учебната година завършва с изпращането на ХІ и І клас на 24 май. 

Вечерта е абитуриентския бал в ресторанта на селото, а на 26 май – втора вечер в хотел-

ресторант „Мургавец” на Пампорово. 

Преди бала учениците се събират в двора на училището, придружени от родители, 

приятели, роднини, близки. Срещата е записана на видеокасета. След толкова години упорит труд 

тази учебна година ученичка завършва с отличен успех 6,00 и е първенец на випуска – Миглена 

Миткова Димитрова. Има още 3 отличника: Стиляна Атанасова Карамитева, Хайрина Хасанова 

Имамска и Стефка Кирилова Терзиева. 

Освободени са от зрелостни изпити: 

ХІа клас 

Асие Юсенкова – български език 

Мехмед Аптовски –  български език, география 

Миглена Димитрова –  български език, география 

Незиле Амуджева –  български език, география 

Стефка Терзиева –  български език, география 

Хайрина Имамска –  български език, география 

Хамдия Бодукова –  български език, география 

Мехмед Балийски –  биология 

Даниела Чорбаджиева –  география 

Лютви Сираков –  география 

Мехмед Камберов –  география 

Стиляна Карамитева –  български език, география 

ХІб клас 

Зюмбюлие Терзиева –  български език, география 
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Рамзи Хаджимустански –  български език, география 

АнтоанетаКаракашева –  биология 

Емине Каралеманова–  биология 

Рамзи Джаров  –  история 

Учениците се явяват на два матуритетни предмета – български език и литература и втори 

по избор – история, география, биология. 

През тази учебна година с разрешение и утвърдени планове от РИ учениците се подготвят и 

явяват на изпити за професионална квалификация – девойки в СПТУДО и момчетата в техникума 

по механотехника. 

Вземат документи 4 момчета – специалност „Стругар” и девойки – специалност „Оператор 

в шевното производство”. 

На поправителни изпити остават 6 ученици от ХІ клас и 88 от среден и горен курс. 

Учебната година завършва с успех – Добър /3,28/, слаби оценки 82 и 10 431 отсъствия, от 

които 2420 неизвинени отсъствия. 

Остават да повтарят годината: 

Сергей Митев – 6б клас /за втори път/ 

Сениха Леманова - 6б  клас 

Хасан Башов – 5а клас /за втори път, повтаря и 4 клас/ 

Сабри Хасанов – 7а клас 

Сунай Леманов 7а клас /за втори път/ 

Ученикът Мехмед Ахмедов Балийски от ХІа клас се представи на изпитите в техникума по 

механотехника - практика най-добре. 

 На заседанието на учителския съвет бе отчетена едногодишната работа на учители и 

ученици. 

 Учителският колектив изпрати Славей Милков Търкошев – учител по ТТ за САЩ – 

участвал в лотария и спечелил „зелена карта” за 5 годишно пребиваване там – с пожелания за 

здраве и успех. 

 

Директор: Л. Миленкова. 

 

Учебна 1995/ 1996 година 

 Учебната година започва с вълнение, защото предстои пенсионирането на директорката, а 

пом. директорът Атанас Карамитев ще участва в предизборната кампания за кмет на село 

Върбина. 

 РИ решава да остане директорката в училището и започна подготовката за НУГ, 

изготвянето на Образец 1. 

На 15 ІХ. учебната година е открита тържествено с приемане на знамената и випуск `96. 

Класовете са: начален курс – 5 паралелки, среден курс – 7 паралелки, горен курс – 3 

паралелки. 

Класни ръководители са: 

ІІ клас – Капка Узунова 

ІІа клас – Мария Гълъбова 

ІІб клас – Юлияна Сиракова 

ІІІ клас  - Надежда Волевска. 

IV клас –Ясен Карамитев 

V клас  –   Недялка Василева           

VIа клас  –  Кръстьо  Кръстев   

VІб клас  –  Мария Василева.                    

VIIа клас – Апостол Волевски                

VIIб клас – Любов Василева 
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VIIIа клас – Надка Кисьова 

VIIIб клас – Стефан Хаджиев 

IX клас  –  Юлияна Василева 

X клас –   Рамиз Беличев 

ХІ клас – Анка Махмудиева 

Учениците от ІХ клас са 18 от тях 3 момчета. 

Поради избирането на Ат. Карамитев – пом. директорът за кмет по чл. 68 е назначена 

Сирма Заимова Царева – преподавател по български език и музика. Това наложи назначаването на 

нов учител по български език и литература с часове по изобразително изкуство.Бе назначен 

Валери Вълков Фурнаджиев – учителствал преди 4 години в училището. 

Към полуинтернатните групи в начален курс продължават да работят Александър Братанов, 

Антон Иванов, Гергана Орлова, която излиза в отпуск по майчинство и е назначена Надежда 

Бодукова – студентка І курс – начална педагогика в УИ – Смолян. 

Новка Младенова и преназначена за учителка в начален курс от възпитател. 

В пансиона има 5 полуинтернатни групи с възпитатели: 

Полина Фурнаджиева 

Верка Славчева 

Димитър Славчев 

Павел Бодуков 

Златка Волевска 

Новоназначен е учителят по ТТ – Красимир Башев – завършил Технически университет – 

Смолян – без педагог. Квалификация, нередовен учител. 

В училището не е извършен цялостен ремонт. Частично са ремонтирани кабинетите по 

готварство, дървообработване, металообработване и коридорът на ІІ етаж. 

Учебна 1995-2011 година 

1996г директор на училището става г-н Атанас Атанасов Милев, след оттеглянето си като 

общински кмет. 

Летописната книга не е водена след 1995г, но ще се опитам накратко да обобщя случилото 

се от тогава до сега. 

Двата корпуса на пансиона бяха закрити, поради липса на средства за поддръжката им и 

намаляне броя на учениците. В училището учат деца от 1 до 12 клас. Столовата също беше 

преместена в училище. Училището вече от около 10 години се отоплява с парно. Изградени са и 

две компютърни зали и мултимедиен кабинет. 

………………………………………………………………………………………………….. 


