
КАМБАНА
Ш к о л с к а

75 години гимназия в Стрелча

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДРАГИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ УЧЕНИЦИ,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
За всички нас, които сме посветили живота си на обра-

зованието на нашите деца, е ясно, че в изграждането на 
човешкото съвършенство училището има своето значимо 
място. В него се вписват първите плахи стъпки на малкия 
ученик, бурята в класните стаи, тържествата на знанията 
и уменията. И всичко това под строгия надзор на учителя. 

Така в задъханото ежедневие и в празниците 75 годи-
ни в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча, се гради 
човешкото съвършенство.

Уважаеми учители,
знаете, че всички вие в делата си сте водени от же-

ланието вашите ученици да станат по-добри, по-човечни, 
по-щедри един към друг. Уверен съм, че всекидневно и 
неуморно с труда си доказвате мисията на училището 
днес – да подготвя за живота личности, които умеят да 
общуват, да търсят и откриват сами нужните знания, да 
се справят с проблемите в учебна и житейска ситуация.

Благодаря ви за усърдния труд!

Скъпи ученици, 
обичайте своите учители така, както обичате вашите 

родители. Само така вечната връзка  учител-ученик ще 
бъде превъплътена в спокойствие и сигурност, за да сти-
гате винаги заедно до успеха. Пожелавам ви много сре-
щи с победата на знанието и човешкия дух, с щастието, 
сбъдване на най-съкровените желания! Имате основание 
да бъдете горди с училището, в което учите, и, като реа-
лизирате амбициите си, да множите успехите му!

На днешния ден – връзка между миналото, настоящето 
и бъдещето на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ - желая на 
всички ви здраве, мечти, вдъхновение и много слънчеви 
дни по пътя на успехите през годините, които ви очакват.

Нека всяка следваща година ви носи много здраве, 
признание и перспективи!

Нека винаги помним девиза на нашето училище
„Който успее при нас, ще успее навсякъде!"
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Ноември 2019 г.
Ганчо ГРОЗЕВ, директор

на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Училището е с 
мисия да подготвя 
личности

Уважаеми учители, 
ученици, родители,   
За мен е висока чест в навечери-

ето на 75-годишния  юбилей на  на-
шето училище - СУ “Св. Св. Кирил и 
Методий“ -  да отправя най-сърдечни 
благопожелания към цялата ни учи-
лищна и гражданска общност.

Честит и благословен празник!
Честит  юбилей!
Впечатляваща и респектираща го-

дишнина, която е повод за гордост, 
но и за равносметка. Погледът на-
зад отвежда в онези дни на градеж, 
обгърнати от романтиката на съзи-
даването, когато са се полагали ос-
новите на нашето училище. То става 
емблематично за града ни и днес 
всички го знаят като Стрелчанската 
гимназия.

През десетилетията, по трънливи и 
славни пътеки, но винаги неизменно 
заедно – водачите учители и следов-
ниците  ученици - та чак до днес, а, 
уверена съм, и в бъдеще вървят всич-
ки, каквато е и повелята на химна:

Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви
с книжовността, таз сила 

нова, съдбините си ти поднови!
В това пътуване успехите – плод 

на общите усилия на учители, учени-
ци, родители, подкрепяни от будната 
гражданска общност, чертали пътя 
на много поколения, помагали им 
да изграждат своите представи за 
добро и зло, за чест и безчестие, за 
поражение и победа. И тогава, както 
и сега, учителите градят мирогледа 

на своите възпитаници с много обич, 
с неизчерпаемо търпение, с висок 
професионализъм, с покоряваща 
всеотдайност, с неизменен личен 
пример. 

Това не е труд, това не са просто 
усилия , това е благородна мисия.

Поклон за цялото ви себеразда-
ване, уважаеми просветители, па-
зители на духа и познанието! 

Благодарим ви за всеки жест 
и простете ни за всяка грешка 

или неволно огорчение!
Искрена признателност към всич-

ки вас, неподвластни на невежество-
то, дръзки противници на посред-
ствеността, примирението и кича, 
пламенно и убедено отстояващи 
благородните изконни български 
ценностии – чест, морални устои, 
свобода, справедливост, вяра в си-
лата на познанието.
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Успехите са плод на 
общите усилия

На учителската про-
фесия съм отдала по-
вече от тридесет години 
от живота си, остават 
ми няколко месеца до 
пенсия. Преживяхме с 
колегите много рефор-
ми, преобразования, 
преименувания на учи-
лища и документи, но 
до какво доведоха те, 
не мога да кажа, защо-
то се правят на парче, 
преди нещо да даде ре-
зултат, се въвежда дру-
го и така до безкрай. От 
всичко това ежедневно 
се увеличаваше доку-
ментацията, която тряб-
ваше да подготвяме и 
предаваме в срок. Все 
по-малко време остава 
за същинската ни рабо-
та с учениците. 

Научихме се да пра-
вим справки от днес за 
днес. 

Научихме се да пра-
вим компромиси, които 
са против вътрешното 
ни усещане.

Научихме се да се 
примиряваме с ниската 
мотивация на ученици и 
родители.

Но не се научихме да 
приемаме фактите рав-
нодушно. Всяко между-
часие има колега, който 
излиза омерзен от часа 
си с болката, че не е 
свършил работата си. 

И все се питаме 
Защо? И все търсим при-
чината в себе си.

Защо авторитетът 
на учителя е стъпкан в 
калта и от ученици, и 
от родители, и от обще-
ство?
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Надежда 
има

Размислите на 
един учител

Юбилейно издание на СУ Св.Св. "Кирил и Методий''- Стрелча
Брой 3, ноември 2019 г.
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Защо държавата хвър-

ля хиляди за изостава-
щите, а не обръща вни-
мание на можещите и 
даровити деца?

Защо изгубихме пла-
мъчето на онова въз-
рожденско време, когато 
българинът е продавал 
имота си, за да изучи де-
цата си?

Защо всеки ден имаме 
чувството, че „преливаме 
от пусто в празно” и „кипи 
безсмислен труд”?

Стига! Много песимис-
тично стана! 

Не оставайте с впе-
чатление, че сме се от-
казали. Щом сме още в 
училище, щом денят ни 
е разделен от училищния 
звънец на час и междуча-

сие, щом животът ни за-
почва не с календарната, 
а с учебната година, на-
дежда има. 

Има надежда за бъл-
гарското училище, щом 
в него работят хора, кои-
то наричат учениците си 
„моите деца”, а в също-
то време пренебрегват 
своите.

Щом учим и творим на-
равно с учениците, щом 
споделят с нас и ни вяр-
ват като на приятели – 
надежда има.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
КОЛЕГИ! 
Нашето училище ще 

празнува и вековния си 
юбилей, щом ви има вас!

Мариана НЯГОЛОВА,
главен учител в СУ „Св.

Св.Кирил и Методий”

Надежда има...
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Сега е наш дълг да ги съхраним, опазим и пре-

дадем на следващите поколения. Защото учили-
щето не само дава знания, но и възпитава. В този 
смисъл нашето  СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ е 
храм на просвещението и духовността вече 75 го-
дини. В несигурни или динамични времена  –  си-
гурна твърдина на духа, знанието, българщината.

И нека продължи уверено и славно към своите 
следващи почетни юбилеи!

Бина БАЗАКА, председател 
на Ученическия съвет на 

СУ “Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Стрелча

Успехите са 
плод на...

Н А Ч А Л О Т О
Величаво и благо-

родно е да създадеш 
училище, да вградиш 
в него мечтите си, да 
му вдъхнеш живот и 
с любов да го преда-
деш на поколенията.

През есента на 
1944 г. група млади 
учители ентусиасти 
с помощта на цялото 
население на Стрел-
ча и неговите управ-
ници се обединяват 
и успяват да сбъднат 
мечтата си - ново 
училище.

С Указ № 
40/4.11.1944 г. На-
родното събрание 
решава в Стрелча да 
бъде открита непъл-
на гимназия. Заняти-
ята започват на 2 но-
ември 1944 г., а на 22 
ноември в салона на 
читалище ”Просве-
щение” гимназията е 
тържествено открита.

За директор е на-
значен Тодор Кръс-
тев Натов – ерудиран 
човек с голямо сърце 
и силни морални ка-
чества, който е и поет, 
подписващ се с името 
Богдан Овесянин. Той 
ръководи вещо и так-
тично многогласния 
хор на училищния жи-
вот, насърчава и ок-
риля, топли с човеко-
любието си ученици и 
учители.

Първи учители 
в нея са Цветана 

Натова – френски 
език, Иван Мичев – 
математика, Иван 
Шотлеков - матема-
тика, Екатерина и 
Илия Площакови, 
Цветана Жилкова 
- история, Цветана 

Площакова - геогра-
фия, Евстати Пло-
щаков - пеене, Елена 
Ботушарова - биоло-
гия,  Никола Николов 
– математика.

С писмо № 
8525/30.08.1945 г. 
гимназията става 
пълна.

В първите години 
гимназията използ-

ва сградата на про-
гимназията.  В нея 
учат ученици от близ-
ки и далечни села. 
Общият брой на за-
писаните ученици в 
гимназията достига 
600, разпределени в 
16 паралелки. В една 
и съща паралелка 
учат от 15 до 23-го-
дишни.  

Режимът е мно-
го строг. Въведена е 
задължителна уни-
форма от ученически 
костюм, черна прес-

тилка с бяла якич-
ка, барета и шапка с 
монограм. Стриктно 
се спазва вечерният 
час.

През 1949 г. сгра-
дата на училището 
се разширява с 16 
учебни стаи, разши-
рява се и училищни-
ят двор. По примера 
на Христо Данов, 
който за кратко е бил 
учител в Стрелча, се 
ограмотяват възраст-
ни във вечерни пара-
лелки и като частни 
ученици.

В началото на 50-
те години на ХХ в. 
в училищните стаи 
влиза поколение 
млади учители: Яко 
Кацаров, Лулчо Пе-
тришки, Илко Милев, 
Теменуга Гагова,  Ди-
митър Пенчев, Ненка 
Милева, Борис Клюс, 
Радка Русева, Деля 

Кацарова.
През 1955/1956 

г. трите училища в 
града – гимназия-
та, прогимназията и 
началното училище 
„Паисий Хилендар-
ски” се обединяват в 
едно.

През 1960 г. с до-
броволен труд на 
бивши учители и 
ученици е построена 
сградата на политех-
ническата работил-
ница, през 1965 г. фи-
зкултурният салон, а 
през 1968 г. киноза-
лата.

През годините учи-
лището преживява 
редица реорганиза-
ции – СПУ,  ЕСПУ, 
СОУ, за да се стигне 
до днешното СУ „Св.
Св. Кирил и Мето-
дий”.

Стига се до пове-
лята за професио-

нално образование 
и в Стрелча се раз-
крива специалност 
”Оператор на мета-
лорежещи машини”.

Следват иконо-
мически специал-
ности, а след демо-
кратичните промени 
и развитието на ту-
ризма се разкрива 
направление „Рес-
торантьорство и ке-
търинг” с професии 
„готвач, сервитьор и 
кетъринг”.

Остарелите учеб-
но-технически сред-
ства са заменени от 
просторни кабинети 
по готварство и сер-
виране, учебен рес-
торант, оборудвани с 
модерна техника.

Житейският път на 
354 учители е свър-
зан с училището. 

От всеки по една 
малка искрица и лум-
нал буйният огън на 
просветния център, 
в който се превръща 

СУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”. 

Феномен за 
Стрелчанската гим-
назия са семейните 
двойки учители. Те 
са двадесет и де-
вет.

Всичко това не би 
имало смисъл без 
учениците. В първи-
те години те са дос-
тигали до 1000 не 
само от Стрелча, но 
и от близките села. 
За изминалите де-
сетилетия през гим-
назията са се обуча-
вали над 70 випуска. 
Всеки от тях е оста-
вил част от себе си 
в нея и е запазил 
частица от нейния 
дух. А той, просве-
тителският дух, вече 
75 години обединя-
ва учители, ученици, 
родители… 

Страниците на ис-
торията ще продъл-
жат да попълват ид-
ните поколения.

Директорите на гимназията
Какво е училището – сгради, 

учители и ученици? Но сгра-
дите биха били празни, ако не 
са хората, с техния професио-
нализъм, фантазия и ентусиа-
зъм. Директори на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” са били: 

Тодор Натов, Дяко Христев, 
Илия Костов, Бойчо Гуджев, 
Янка Мичева и настоящият 
директор Ганчо Грозев.

Всеки от тях с последова-
телност и упоритост, преодо-
лявайки предизвикателствата 

на времето, оставя своя отпе-
чатък, влагайки душа, сърце 
и знания. Всеки от тях обога-
тява Стрелчанската гимназия, 
за да  продължи да бъде ду-
ховно средище, с което мест-
ната общност да се гордее.

Тодор Натов
1944-1948

Дяко Христев
1952-1958

Илия Костов
1960-1971

Бойчо Гуджев
1971-1980
1984-1990

Янка Мичева
1980-1984

Ганчо Грозев
1990-прод.
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СУ„Св.Св.Кирил и Методий”- 
неугасващ факел на знания

Днес СУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” е на пълна кабинетна 
система и разполага с две са-
мостоятелни учебни сгради и 
физкултурен салон. Едната 
сграда е специализирана за 
професионална подготовка на 
учениците по професията „гот-
вач”.

От 2008 година е член на 
Асоциацията на училищата в 
туризма.

Новите технологии навлизат 
в класните стаи. В училището 
има два компютърни кабине-
та с 20 компютъра, мултиме-
дийни проектори, преносими 
компютри и семинарната зала, 
които се използват постоянно 
от ученици и учители. Препода-
вателите постоянно се усъвър-
шенстват, търсят нови, по-ин-
тересни и нестандартни форми 
за преподаване на уроците, за 

да задържат крехкото внимание 
на учениците. Бързо навлизат и 
интерактивните методи на пре-
подаване. Увеличават се часо-
вете по чуждоезиково обучение 
– английски руски. 

От години образователните 
цели се осъществяват с помо-
щта на целодневна организа-
ция на учебния процес със сле-
добедни групи за занимания на 
учениците от V до VII клас . 

Ученици -  218
Паралелки - 11
Учители -     21
От тях с:
II ПКС -  1
IV ПКС - 5
V ПКС -  8
По образование 
Магистър - 12
Бакалавър -  6
Професионален бакалавър - 3

Помощен персонал - 10
От тях:
Заместник - директор АСД - 1
Завеждащ АС – 1
Счетоводител - 1
Домакин -          1
Огняр -               1
Хигиенистки -   4
Поддръжка на МТБ – 1

Гимназията
през учебната 2019/2020 г.

Учениците на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” участват в раз-
лични извънкласни занимания, регионални и национални 
състезания. През учебната 2018/2019 година на национал-
ния кръг на състезанието "IT Знайко" бяха класирани : 
Петко Николаев Петков - 5 клас;Танислав Иванов Иванов 
- 6 клас; Вяра Радославова Стефанова - 7 клас; Елица 
Стойкова Ублекова - 7 клас; Нешко Ивов Такучев - 7 клас; 
Стойка Димитрова Панова - 8 клас.
От тях престижното трето място спечели Танислав Иванов, 
а Стойка  Панова получи награда за " Най-добър дизайн".

Про е к т и т е
През последните 10-ина години учителският 

колектив  на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” раз-
работва и печели проекти, с които увеличава 
бюджета на училището и подобрява материал-
но -техническата база и условия за обучение.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
Проект BG051РО001-3.1.06. “Подобряване на 

качеството на образованието в средищните учили-
ща чрез въвеждане на целодневната организация 
на учебния процес” бе спечелен по Оперативна 
програма на ЕС „Наука и образование за инте-
лигентен растеж”. Продължителността му бе 36 
месеца и приключи в края на 2015 г. Общата му 
стойност бе 150 000 лева. Създадена бе зала за 
занимания по интереси, като за трите учебни годи-
ни през обучение преминаха над 250 ученици от V 
до VII клас. Целодневната организация на учебния 
процес включваше пълен образователен цикъл  
за постигане на общодостъпно, базисно знание, 
основано на принципите на справедливост, толе-
рантност и перспективност.

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО
Проектът „Училище на бъдещето” бе реализи-

ран съвместно с фондация „Америка за България” 
за над 30 000 лева. Приносът на фондацията бе 
20 000 лева, а останалото финансиране бе от де-
легирания бюджет на училището.

Средствата бяха използвани за ремонт, обза-
веждане и оборудване на компютърен център, 
който бе открит на 16 октомври 2014 г. 

ОБЕДИНЕНИ ОТ ЗНАНИЕТО
В рамките на две години - от януари 2017 до яну-

ари 2019 - съвместно с НУ „Паисий Хилендарски” 

- гр.Стрелча, бе реализиран проектът „Обединени 
от знанието”. Той бе спечелен по Оперативна про-
грама на ЕС „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, приоритетна ос „Образователна среда за 
активно социално общуване”. Общата му стойност 
бе 377 779.80 лева, от които 321 112.83 лева от 
ЕС, а 56 666.97 лева от национално финансиране.

Целта на проекта бе да се подобрят условия-
та за равен достъп до качествено образование 
на ученици от етническите малцинства, за да се 
включват по-активно в училищния живот, и да се 
подпомогне изграждането им като пълноценни 
граждани, за да постигнат успешна реализация.

В екипа на проекта ръководители от СУ „Св.
Св.Кирил и Методий” бяха учителите: Андон Бож-
ков – клуб „Етнография”; Радослав Русев – клуб 
„Млад спасител”; Светлана Татарова – клуб „Родо-
любец”; Танчо Мелин – клуб „Матрицата”; Мария 
Дякова – клуб „Нашата кухня”; Енчо Божков – клуб 
„Фотография”; Мариана Няголова – творческа гру-
па „Актьори”; Панка Козарекова – група за допъл-

нителна работа по български език и литература с 
ученици, чийто майчин език не е български.

Реализирани бяха още проектите „Занимания 
по интереси”, „Подкрепа за успех” и безжичен ин-
тернет.

От години в СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 
гр.Стрелча, има Ден на ученическото самоуправле-
ние. Тогава учениците влизат в ролите на директор, 
учители, АТС, домакин, охрана… Денят на учени-
ческото самоуправление започва с утринна гимнас-
тика. Така бе и през учебната 2018-2019 година.

Директорът на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
г-н Г.Грозев и началникът на РУО – Пазар-
джик В.Кайтазова прерязват лентата на нова-
та придобивка – компютърен център.

Момент от представянето на учениците от клуб 
„Актьори”  по проекта  „Обединени от знанието”.

Сред извънкласните дейности в СУ "Св.Св.Ки-
рил и Методий" през изминалата учебна година 
бе Седмицата на четенето
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През изминалите 75 години през класните 
стаи на Стрелчанската гимназия преминават хи-
ляди млади хора, които получават знания и уме-
ния за добра реализация в различни сфери на 
обществото. Част от тях са учители и просветни 
дейци, други са лекари и медицински работници, 
трети са юристи,стотици са офицери в българ-
ската армия и системата на МВР… Всички, които 
са се реализирали според избора си, доказват 
девиза на СУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

Представяме няколко от тях, които не преста-
ват да се усъвършенстват и в професионален, и 
в личен план. Към всички се обърнахме с по ня-
колко  въпроса, на които те любезно отговориха. 
Въпросите бяха:

1.Кое Ви подтикна да се насочите към тази 
професия?

2. Кои са най-важните качества, които трябва 
да притежава един професионалист във Вашата  
област?

3. Доколко обучението в СУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” Ви изгради като личност и кали у Вас 
характер?

4. Какъв ученик бяхте? Имали ли сте някакви  
интересни  преживявания, които  никога  няма  да  
забравите?

5. Дисциплината преди и сега в училище е ко-
ренно различна. Какво си спомняте за учебните 
часове като взаимоотношения учител-ученик?

6. Доволен ли сте от Вашата реализация до-
сега и каква цена плащате по пътя към успеха?

7. Образованието днес ценност ли е за бълга-
рина?

Който успее при 
нас, ще успее 
навсякъде

В гимназията в Стрелча 
съм получил ценни 
знания за живота и света

За да се насоча към про-
фесията полицай, има някол-
ко предпоставки - наличието 
на близък кръг от приятели 
и познати на мен и семей-
ството ми, които работят в 
системата на МВР, както и 
атмосферата, в която съм из-
раснал. Не напразно в Стрел-
ча е положено началото на 

първото училище за сержан-
ти, което после е преместено 
в Пазарджик. От нашия град 
винаги е имало много слу-
жители по висши ръководни 
нива в структурите на Ми-
нистерство на вътрешните 
работи и Министерството на 
отбраната.

В СУ Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” съм прекарал едни от 
най-чудесните си и безгриж-
ни години като юноша и уче-
ник. Тук съм срещнал много 
добри и верни приятели, с 
които поддържаме чудесни 
отношения и до днес. Тук съм 
получил много ценни знания 
за живота и света от своите 
преподаватели.

Когато бях ученик, дисци-
плината в училище и особено 
по време на учебните часове, 
беше на изключително ниво. 
Имахме много голямо уваже-
ние и респект към своите учи-
тели, а те от своя страна ни 
даваха много от себе си, за 
да получим не само научни 
знания, а и да бъдем готови 
за живота. Може би голямата 
роля за нашия респект  към 
учителите идваше от възпи-
танието в семействата ни.

Йордан Рогачев за-
вършва средното си 
образование през 1994 
г. в СУ „Св.Св.Кирил 
и Методий”, след което 
продължава във ВИ-
ПОНД МВР, а после се 
дипломира със специ-
алност „Право” в Пло-
вдивския университет 
„Паисий Хилендар-
ски”.            Началото 
на професионалната 
му кариера е в ОДП – 
Пазарджик.
В момента е директор 
на ОДМВР – гр.Пло-
вдив.

Училището е умален 
модел на обществото

Решението да упражня-
вам професията юрист взех 
на 16-годишна възраст, ко-
гато бях ученичка в 10 клас 
на СУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“- гр. Стрелча. Знаех, 
че за кандидатстудентския 
прием по специалността 
„право“ се полагат изпити 
по история на България 
и по български език и ли-
тература, които предмети 
изучавах с интерес и по 
които имах необходимите 
знания. Това ми помогна да 

се подготвя много добре за 
кандидатстването ми в уни-
верситет и съответно да 
покажа добри резултати.

Качествата, които след-
ва да притежава един 
юрист, са: да бъде обекти-
вен, честен, справедлив, 
добре организиран, уверен 
и упорит; да бъде достоен 
човек. За формирането на 
всяко едно от тези качества 
у мен голям принос има СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ - 
гр.Стрелча

Бойка Ангелова Лулче-
ва е родена през 1977 г. 
През 1994 год. завърш-
ва с пълно отличие  
СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ - гр.Стрел-
ча. Висше образова-
ние по специалността 
„Право“ завършва 
през 2000 год. в Юри-
дическия факултет на 
ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“- гр.Велико 
Търново, където се ди-

пломира като магистър. 
Следва задължителният едногодишен юридиче-
ски стаж и успешното издържане на изпита за 
придобиване на правоспособност. От 2002 г. до 
март 2014г. е адвокат при Адвокатска колегия - 
Пловдив. От  март 2014 г. до март 2015 г. е проку-
рор в Районна прокуратура - гр. Кърджали, след 
което се премества в Районна прокуратура - Пло-
вдив, където работи и в момента.

Доволен съм от своята 
професионална реализация. 
Започнал съм с огромно же-
лание и упоритост обучение-
то си като курсант в Академи-
ята на МВР. След това съм 
извървял всички стъпала по 
йерархията в полицейските 
структури, за да се стигне до 
днес, когато съм директор на 
втората по големина област-
на дирекция в страната ни – 
ОДМВР- гр.Пловдив. Естест-
вено това е станало с цената 
на много труд, усилия, еже-
дневна работа, активен диа-

лог с колегите и гражданите. 
Със сигурност образова-

нието и днес продължава да 
бъде ценност за повечето 
български граждани. Съдя 
по това, че множеството от 
тях инвестират в образова-
нието на своите деца и тук, 
и зад граница. Добре е обаче 
да направим така, че да ус-
пеем да задържим умните и 
образовани деца в страната 
ни, където да продължат да 
се развиват и да изграждат 
гражданското общество.

Всяко дете е чиста 
книга, върху която 
пишат възрастните

Когато бях на 6, се раз-
болях от тежка пневмония и 
трябваше да си стоя дълго 
вкъщи. Можех да чета от 4-го-
дишна и баща ми - д-р Симеон 
Стателов, ми купи една неве-
роятна книга - „Древногръцки 
легенди и митове” от Николай 
Кун. Прочетох я „от кора до 
кора”, влюбих се в Древна 
Елада и някак естествено ин-
тересът ми се пренесе върху 
Рим. А там са основите на 
съвременното право. Когато в 
първите дни на демокрацията 
се разбра, че хляб за актьори 
и режисьори няма, правото 
беше единствената алтерна-
тива на идеята на майка ми 
- д-р Величкова, да стана де-
ветият лекар във фамилията.

Най-важните качества за 
един юрист са усет към спра-
ведливостта и аналитична 
мисъл. Училището ме научи и 
на двете. И ми даде способ-
ността да проявявам търпе-
ние, смирение и понятие за 
ред в безредното ни и задъха-
но ежедневие. 

В училището винаги е 
имало атмосфера на почит и 
уважение към познанието във 
всичките му форми. Ще проз-
вучи като клише, но учителите 
ми бяха строги и справедли-
ви. Сега, обръщайки се на-
зад, съм благодарна не само 
на тях за всичкото знание, 
което са ми дали, не само на 
училищните си приятели за 
цялата светлина, която са ми 
дарили, но и на злобарската 
част от съучениците си, които 
ме научиха как да отминавам 
тъмните души, които срещам, 
без поражения за себе си.

Сред съучениците си ми-
навах за  „голяма зубърка”. И 
това ме улесняваше много да 
крия действителния си живот. 
В училище много се заба-
влявах - спорех с учителите, 
питах за всичко и понеже бях 
старателна, имах достъп до 
места и информация, които 
често оставаха незабележи-
ми за останалите. 

За лудориите с умиление 
си спомням как измислихме с 
няколко съученици /те си зна-
ят кои/, невероятно ефектив-

на система за подсказване по 
руски и особено по френски 
език.

Безспорно всичко тръгва 
от семейството, родителите 
и дома, но в годините на мо-
ето ученичество училището 
вдъхваше респект като инсти-
туция, а учителите го правеха 
само с присъствие, с поглед, 
с жест. Уважението и дисци-
плината ни бяха създадени 
от родителите, бабите и дя-
довците, още преди да пре-
крачим училищния праг. 

Всеобщата девалвация на 
ценностите идва от лошото 
възпитание и дори от липсата 
на възпитание, което деца-
та няма как да преодолеят.
Училището не е способно да 
гради каквото и да било по-
знание или дисциплина върху 
липсващите здрави основи 
на семейството. Свободата е 
безценно благо за онзи, който 
знае как да я оцени. Либера-
лизацията в училище в мо-
мента води до свободия, коя-
то по никакъв начин не носи 
позитиви за онези, дошли 
в училище да научат нещо. 
Днес, по повод дисциплината 
и порядките в образованието, 
все по-често си спомням едно 
изречение на незабравимия 
Тодор Колев: „Разликата по-
между ни с теб е един вагон 
книги, които аз съм прочел”… 
Май и учителите трябва да се 
замислят как да покажат тази 
разлика на учениците си…
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Развитието на всеки чо-
век е дълъг процес, който 
изисква време и усилия, и 
се гради стъпка по стъпка. 
В моето развитие учили-
щето, държа да отбележа 
- чрез учителите, ми е дало 
много: дало ми е опит и 
посока; мнение и позиция; 
научило ме е да развивам 
умения и да различавам 
справедливото и истинско-
то от недотам справедли-
вото; научило ме е да ценя 
приятелите си. А приятели-
те от ученическите години 
са особено ценни. 

Прекрасно си спомням 
ученическите години. Аз 
бях отлична ученичка в 
класа, но това не ми пре-
чеше тогава, когато ще се 
върши, най-общо казано, 
„нещо нередно“, да участ-
вам. Дори мога да кажа, че 
лудориите, преди да бъдат 
извършени, трябва да бъ-
дат измислени и да бъдат 
съгласувани действията 
на участниците, като съм 
вземала активно участие и 
в тези мисловни дейности.
Спомням си, когато в 7-ми 
клас класният ни ръково-
дител г-н Николай Иванов 
организира поход до връх 
Вълк и на уреченото място 
не дойде нито едно момче 
от класа ни. За сметка на 

това всички момичета бя-
хме там, отидохме пеша 
до връх Вълк, където но-
щувахме и си прекарахме 
чудесно. В този случай лу-
дорията беше извършена 
от момчетата.

Училището е умален мо-
дел на обществото. Усло-
вията на живот неминуемо 
дават отражение на поряд-
ките в училище. Сравня-
вайки  установените сега 
правила в училище и пра-
вилата, които бяха в моите 
ученически години, трябва 
да кажа две неща. Първо, 
че има немалки разлики. 
И второ, не съм сигурна, 
че сегашните по-либерал-
ни правила дават добри 
резултати. Но всяко поко-
ление расте в различно 
време, в своето си време. 
Благодарна съм, че съм 
била ученичка при спазва-
нето на по-строги мерки за 
дисциплина и организира-
ност на учебните занятия. 

Аз харесвах разказва-
телните предмети, българ-
ския език и  литература, 
безкрайно обичах матема-
тиката. За сметка на това 
не успявах да покрия нор-
мативните изисквания по 
физическо възпитание.
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Диана Стателова е съ-
дия в Районен съд – гр.
Панагюрище
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Образованието е 
двустранен процес

За мен професията поли-
цай е едновременно предиз-
викателство, сбъдната мечта 
и призвание. Тя е най-привле-
кателна за малчуганите, вклю-
чително и за моя син. Огромен 
интерес е предизвикала и у 
мен още от дете. Не мога да 
подмина и факта, че съм по-
томствен полицай трето по-
коление. С яснота за всички 
трудности, които я съпътстват, 
направих своя избор, постъп-
вайки в системата на МВР 
преди повече от 20 години.

Тази професия в истори-
чески план е упражнявана по-
вече от мъже, така че, наред 
с мъжеството си като линия 
на поведение, служителят 
на МВР трябва да бъде от-
говорен, честен, всеотдаен, 
благороден, с високо чувство 
за дълг и морал към закона и 
обществото.

Обучението в СУ „Св.Св.
Кирил и Методий” – гр.Стрел-
ча, ми даде много стабилна 
основа на подготовка, с която 
много скоро след завършва-
нето си получих желаните 
положителни резултати за 
бъдещето ми образование и 
реализация. При завършване-
то си бяхме готови да влезем 
в реалния свят и способни да 
осъществим мечтите си.

Бях усмихнат ученик /ха-ха- 
ха/. От ученическите си години 
съм запазил невероятни и из-
ключително приятни спомени 
и приятелства, включително и 
с много от учителите, с които 
поддържам контакт и до днес.

Гимназията в Стрелча има 
своите традиции и ги спазва. 
Патриархалният дух е съхра-
нен, уважението към учители-
те е запазено, благодарение 
на високия професионализъм  

и личните им качества, които 
безспорно те притежават. 

Образованието е процес 
на придобиване и натрупване 
на знания. Този процес е двус-
транен, обхващащ преподава-
не и изучаване на специфични 
знания и умения.

На въпроса за реализация-
та мога да отговоря с едно го-
лямо ДА. Да, доволен съм, че 

Мирослав Димитров за-
вършва СУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” – Стрелча, през 
1995 г. От 1997 г. е в систе-
мата на МВР, където започ-
ва работа в сектор „Крими-
нална полиция” в звеното 
„Престъпления по пътища-
та”. Последователно заема 
различни длъжности в Об-
ластната дирекция. 

Към настоящия момент 
е началник-сектор „Престъ-
пления против личността” 
в ОДМВР – Пловдив, по-из-
вестен като отдел „Убий-
ства”.

Завършва Академия-
та на МВР - София, а след 
това и специалност „Пра-
во” в Юридическия факул-
тет на ВТУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”.

Уважавахме 
труда на учителя

Обичах биологията и още 
от 6 клас бях решила,че ще 
уча медицина. Преподавате-
лят ни по биология - другарят 
Николов - беше много коло-
ритен. 

Лекарят трябва да обича, 
да лекува и помага на хората, 
трябва да е търпелив да ги 
изслуша.Трябва да е амбици-
озен да учи непрекъснато,за 
да се развива и усъвършен-
ства. Да поставя пациента с 
проблемите му в центъра, а 
собствените си желания на 
заден план. Да отделя пове-
че внимание на проблемите 
на хората, отколкото на свои-
те.

Обучението в гимназията 
в Стрелча ми даде основа, 
върху която изградих и все 
още надграждам знания и 
опит. Бях отличничка, но не 
зубрачка! Обичах и обичам 
купоните,веселието,екскур-
зиите...

От няколко години си пра-
вим ежегодни срещи със съу-
чениците, които се старая да 
не пропускам.

Взаимоотношенията учи-
тел-ученик на моменти бяха 

много строги, на моменти поч-
ти приятелски, но винаги с ува-
жение към труда на учителя.

Доволна съм от реализа-
цията си, защото винаги съм 
искала да бъда лекар. От 
скоро съм и мениджър, като 
се уча и се надявам да се 
усъвършенствам, и натрупам 
опит в управлението. Цена-
та, която плащам, е лишения 
от времето за семейството. 
Синът ми порасна бързо, из-
пуснах много важни моменти 
от детството му, а дъщеря 
ми изцяло я отглежда баба 
й (моята майка), за което й 
благодаря!

Доктор Красимира Ча-
чова е родена през1976 г. в 
Панагюрище.

През 1993 г. завършва 
СУ „Св.Св. Кирил и Мето-
дий” – Стрелча, с пълно от-
личие. С отличие завършва 
и Медицинския универси-
тет в Пловдив през 1999г. 
Същата година започва ра-
бота в Панагюрище - първо 
в Спешна помощ, после е 
помощник-общопрактику-
ващ лекар, а след това в 
общинската МБАЛ „Събо 
Николов” – Панагюрище, в 
МБАЛ - Пазарджик и в Спе-
циализираната белодробна 
болница в Пазарджик. 

Има придобити специал-
ности „вътрешни болести”, 
„пневмология и фтизи-
атрия”, „хомеопатия и шу-
слерова терапия”. 

Има магистърска степен 
по здравен мениджмънт 
и от 2013 г. е началник на 
Вътрешно отделение в об-
щинската МБАЛ „Събо Ни-
колов” – Панагюрище.

Управител на МБАЛ „Уни 
Хоспитал” - Панагюрище от 
декември 2018 год.

Дисциплината е в основата на всичко
Към тази професия се насочих в края 

на 9 клас, когато бях ученик в СУ „Св.
Св.Кирил и Методий”, гр. Стрелча,  при 
разговорите ми с познати и приятели 
от системата на МВР. Тогава се породи  
мечтата да работя тази изключително 
отговорна, динамична и общественопо-
лезна професия. 

Всеки полицай трябва да притежава 
редица качества, сред които: да бъде 
дисциплиниран, етичен, общителен, 
устойчив на стрес и критични ситуа-
ции, физически здрав и уравновесен, 
да притежава способността да решава 
въпроси и взема решения в критични 
ситуации за изключително кратко време. 
Полицаят трябва да бъде отворен към 
обществото. Не случайно преди години 
имаше стратегия „Полицаят в близост до 
обществото“, която постигна своя ефект. 
Необходимо е още полицаят да бъде от-
говорен и изпълнителен, защото целите, 
които следва, и задачите, които изпъл-
нява, касаят пряко обществото, неговата 

сигурност и спокойствие. 
Обучението ми в СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий”, гр. Стрелча,  изигра опреде-
лящата роля, която ме изгради като лич-
ност и характер.  Не случайно и девизът 
на училището е „Който успее тук, ще ус-
пее навсякъде“. 

По време на обучението ми се насо-
чих към тази прекрасна професия, която 
работя до ден днешен. Именно обуче-
нието ми в това прекрасно училище, 
с изключително компетентни и строги 
учители, ми даде основата да продъл-
жа и завърша висшите си образования 
в Академия на МВР, със специалност 
„Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред“ на фа-
култет „Полиция“, а в последствие „Пра-
во“ в Правно-историческия  факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Тук 
е мястото да благодаря публично на г-жа 
Мариана Няголова, която ме подготви по 
български език и литература, и на г-жа 
Светлана Татарова – учител по история, 
от която получих отлична подготовка и 
бях сред малкото приети курсанти през 
2000 година в едно от най-престижните, 
според мен, учебни заведения - Акаде-
мията на МВР.
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съм получил признателност и 
уважение от хората, колегите 
и семейството ми и морално 
се чувствам удовлетворен. 

Наред с всичко това цена-
та, която съм заплатил през 
годините и продължавам да 
плащам е изключително ви-
сока. Тя е с така наречената 
„житейска валута”. Множество 
безсънни нощи далеч от дома, 
семейството и любимия ми 
син Росен, но тази цена не е 
финансово измерима, защото 
човек е богат със своята цел, 
богат е със своя собствен дял 
и не с това, което е взел, а с 
това, което е дал.

За да бъде образованието 
ценност, трябва да покажем, 
че то води до резултати и въз-
можности за хората. Според 
мен то трябва да е качестве-
но, адаптивно и достъпно. Да 
подготвя хора, които мислят, 
хора, които вземат сами свои-
те решения, прилагайки при-
добитите знания. Всичко това 
води до позитивното развитие 
на обществото и ключови сис-
теми на държавата. И не на 
последно място – една лич-
ностна реализация.

Главен инспектор Петко Шот-
леков е началник на РУ- Пана-
гюрище, към ОДМВР Пазар-
джик

В 9-ти клас избрах тази професия, 
защото тогава много харесвах биоло-
гията и химията и реших да кандидат-
ствам медицина. Тогава не знаех, че е 
огромно изпитание и голяма отговор-
ност.

Според мен лекарят трябва да е 
отговорен, упорит, състрадателен, 
търпелив, любознателен, да умее да 
контактува с различен тип хора, ди-
пломатичен.

Гимназията в Стрелча ми даде 
много - преди всичко знания, започнах 
и все още се занимавам с фотогра-
фия, която много ме разтоварва и чрез 
нея създавам много приятелства .

Според мен разликата в училищната дисциплина преди го-
дини и сега е огромна и се дължи на много неща.Тогава часо-
вете протичаха различно в зависимост от предмета и препода-
вателя, но в часовете имаше голяма дисциплина.Отношенията 
между учителя и учениците бяха приятелски, но всеки от нас 
имаше и изпълняваше своите отговорности.

Според мен бях добър и отговорен ученик. Преживяването, 
което никога няма да забравя, е свързано с училището, но е 
извън него. Това е посещението на побратимения тогава град 
на гр.Стрелча  в  Русия/СССР – Есентуки.

Доволен съм от реализацията си. Много време е необхо-
димо да специализираш  ортопедия и травматология –мини-
мум 11 години, а и след това трябва постоянно да следиш за 
новости в лечението на заболяванията, за нови постижения в 
медицината.

Образованието винаги е било ценност, стига да се осъзнае 
като такава.

Учителите бяха за нас идоли
Към лекарската професия се 

насочих заради възможността за 
реализация. Това, че въпреки 
промените в държавата, профе-
сията ми винаги ще е актуална. 
Също така биологията и химия-
та ми бяха любими предмети в 
училище. 

Лекарят трябва да е отго-
ворен, търпелив и да уважава 
пациентите си. Училището об-
разова и възпитава. То играе 
основна роля в изграждането ни 
като личности. Аз се гордея, че 
получих средното си образова-
ние в нашето училище – СУ „Св.
Св.Кирил и Методий”. Часовете 
протичаха на академично ниво. 
Пълна тишина и дисциплина. 

Учителите бяха за нас идоли. 
Тази почит и уважение към 
учителя остава за цял живот. 
Аз бях отличен ученик. Бях зна-
меносец, а също и последният 
комсомолски секретар преди 

демократичните промени. Като 
такъв представях нашия град 

на конгрес, в който ДКМС стана 
БДМ. Едно незабравимо прежи-
вяване за мен беше докосването 
до първите компютри, българско 
производство, в новата тогава 
компютърна зала.  

Смисълът на професията ни 
е да помагаме на хората и аз 
съм доволен, че мога да го правя 
всеки ден. С труд, постоянство и 
упоритост нещата се получават.

Образованието винаги е 
било ценност. Но днес морал-
ните ценности се промениха и, 
струва ми се, учениците не осъз-
нават много добре колко е важно 
образованието за тях. Колкото 
по-рано го осъзнаят, по-добре 
за тях.

Д-р Александър Литов е 
роден през 1974 г. Завършва 
средното си образование в СУ 
“Св. Св. Кирил и Методий”,гр. 
Стрелча, през 1992 г.

От 1992 до 1998 г. следва 
в Медицинския университет в 
Пловдив, където  придобива 
специалност „Лекар по ден-
тална медицина”.

Работи като лекар по ден-
тална медицина в гр. Стрелча 
от 1998 г. досега, в с. Оборище 
от 2001 до 2005 г. и в гр. Пазар-
джик от 2004 г. досега.

Член е на комисията по 
професионална етика в БЗС - 
Пазарджик.

Обучението в гимназията 
ми даде много

Д-р Николай 
Николов, ортопед
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Да бъдеш готвач е възможност, 
призвание, съдба и мечта

Казвам се Василка Кичуко-
ва. Родена съм в Стрелча, 
завърших гимназия, омъжих 
се, родих децата си и в един 
момент се оказах без работа.

През 1992 г. към гимназия-
та в моя град все още функ-
ционираха столова и кухня. 
През голямото междучасие 
децата закусваха с храна и 
напитки, приготвени на мяс-
то, а на обяд всички желае-
щи получаваха топла и пита-
телна храна.

Постъпих на работа в кух-
нята като работник- мияч на 
съдове. Това беше началото 
на моя професионален път 
като готвач. На следващата 
година закриха кухнята и аз 
отново бях на трудовата бор-
са. Но това не ме обезкура-
жи ни най-малко. През след-
ващите години в Пловдив 
последователно изкарах 
курсове за помощник-гот-
вач, готвач и главен готвач. 
И така се случи, че вече 20 
години съм главен готвач в 
балнеохотел „Роза” в родния 
ми град Стрелча. 

Въпреки уменията, които 
вече имах, квалификация-
та ми продължи под вещото 
наставничество на препода-
ватели от Банкя, а в края на 
обучението целият ни екип 
се яви на изпити по готвар-
ство и сервиране. Получе-
ните нови знания и умения 
станаха причина за балнео-
хотел „Роза” да се говори не 
само като за място с целебна 
вода и процедури, но и като 
за дестинация, където мо-
жеш да се насладиш на от-
лично приготвена храна.

Партньорството със СУ 
„Св.Св. Кирил и Методий” 
датира от 2005 година, ко-
гато в балнеохотела дойде 
първата група ученици за 
своя професионален стаж. 
Посрещнахме ги с радост, 
защото разкриването на та-
кава специалност в учили-
щето  идваше в момент, в 
който набиращият сила хоте-
лиерски и ресторантьорски 

бизнес вече усещаше липса 
на професионално подготве-
ни кадри. Професионалният 
стаж при нас беше отлична 
възможност за учениците 
да усетят благородството 
на това да приготвяш храна 

и да се докоснат реално до 
всичко, което бяха учили на 
теория - първична обработ-
ка, хигиена, облекло, техни-
ка на безопасност, калкула-
ции, диетично хранене.

От 2007 година партньор-
ството ми със СУ „Св.Св. Ки-
рил и Методий” мина на нова 
фаза. В качеството ми на 
професионален готвач бях 
поканена за член на изпит-
ната комисия за придобива-
не на професионална степен 
на учениците. Бях впечатле-
на от обстановката, в която 
се обучават и практикуват 
учениците - голяма и оборуд-
вана кухня с обособени къто-
ве за приготвяне на храната, 
хладилници, печки, мивки..., 

всичко според нормативни-
те изисквания за оборудва-
не на кухня. Всеки път се 
впечатлявам от отличната 
подготовка за провеждане на 
самия държавен изпит - ди-
ректорът лично инструктира 

учениците преди започване 
на работа в кухнята. Оси-
гурено е и техническо лице 
в случай на непредвидена 
авария. Истинско удоволст-

вие за сетивата е, когато бъ-
дещите готвачи презентират 
своите ястия в залата за сер-
виране по реда на жребия. 
Всяка година истински се на-
слаждавам на контакта си с 
едни уверени, можещи и мо-

тивирани млади хора, които 
не просто работят, а творят 
кулинарно изкуство, прила-
гайки на практика всичко на-
учено. И тук трябва да кажа, 

че всичко това не би било 
възможно без високия про-
фесионализъм на техните 
преподаватели.

През годините имах удо-
волствието да  работя съв-
местно с преподаватели-
те: Цонка Костова, Филка 
Дюлгерова, Мая Кръстева и 
Живка Беловска- доказани 
професионалисти в облас-
тта си. Опитни, усмихнати 
и грижовни преподаватели, 
готови да помагат и окура-
жават. Истинското свидетел-
ство и признание за техните 
умения са отлично аранжи-
раните и презентирани ястия 
на техните ученици както от 
националната, така и от ев-
ропейската кухня.

Не са малко възпитани-
ците на СУ, които успешно 
прилагат своите професио-
нални умения в заведения за 
обществено хранене и рес-
торанти в Стрелча, Пловдив, 
София и националните ни 
курорти.

Почти в запазена марка 
съм превърнала заключи-
телните думи, с които се об-
ръщам към младите колеги 

в края на изпита: „Да бъдеш 
готвач е отговорност, въз-
можност, но може да стане 
и ваша съдба. Учете, разви-
вайте своите умения и нико-
га не забравяйте, че „Който 
успее тук, ще успее навсякъ-
де”.

Василка КИЧУКОВА

Василка Кичукова е родена 
на 15 юли 1961г. в Стрелча.
Завършва гимназията в 
родния си град през 1979.
Има 28 години професио-
нален стаж. Понастоящем е 
главен готвач на балнеохо-
тел „Роза”

Група ученици от СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” от про-
фесионалната паралелка по време на практика.

Кулинарни творби на уче-
ници от СУ ”Св.Св.Кирил 
и Методий”.
СНИМКИТЕ да предоста-
вени от Василка Кичукова

За БЕЗКОРИСТНАТА  ПОМОЩ – 
БЛАГОДАРИМ!

Това юбилейно издание на СУ „Св.Св.
Кирил и Методий”  излиза изцяло с фи-
нансовата подкрепа на:

1. Цвятко Николов Татаров
2. Инж. Георги Кирилов Павлов
3. Д-р Красимира Чачова
4. Дечо Найденов Спасов
Училищното ръководство и редакцион-

ният екип им благодарят за безкорист-
ната помощ , като им пожелава здраве и 
много успехи!Юбилейното издание „ШКОЛСКА КАМБАНА” подготвиха:

Павлина Вайсилова – отговорен редактор; Радослав Русев – редактор, Панка Козрекова – редактор

Училището е умален модел на обществото
 Продължава от стр.4
Бяхме поколение, което беше 

възпитавано да уважава своите 
учители, и  отношенията учител – 
ученик се базираха на внимание и 
такт от страна на учителите спря-
мо учениците, а от наша страна – 
на уважение и смиреност. 

Смятам, че учителите са тези, 
които дават живот на училището. 
Какво би било то без тях? Те с ум, 
сила, вяра и сърце, ден след ден 
всеотдайно продължават да пре-
дават знания на подрастващите, 

за които усилия заслужават наши-
те адмирации и следва да бъдат 
достойно ценени.

Удовлетворена съм от профе-
сионалната си реализация. Про-
фесията, която упражнявам, ми 
дава възможност да разгърна своя 
потенциал и да продължавам да 
се развивам и усъвършенствам. А 
цената, тя се измерва с положения 
труд и дисциплина, отговорност, 
мотивация, балансиране между 
приоритети, разбиране, търпение 
и подкрепа от семейството.

Действително се забелязва тен-
денция на понижаване стойността 
на образованието като ценност при 
подрастващите. Мисля, че причи-
ните за този процес са комплексни. 
Имат значение семейната среда, 
приятелският кръг и обществото 
като цяло. Добре е младите да 
растат в конкурентна среда, да бъ-
дат ангажирани с различни по вид 
дейности, да се учат да формират 
мнение и да отстояват позицията 
си, а ние съответно да ценим по-
ложените от тях усилия.



7МИНАЛО И НАСТОЯЩЕШКОЛСКА КАМБАНА

Спортните успехи през годините
Особена гордост за СУ 

„Св.Св.Кирил и Методий”,  
гр.Стрелча, са спортните ус-
пехи. Волейбол, футбол, те-
нис на маса, борба, лека ат-
летика са спортовете, които 
изпълват свободното време 
на учениците под вещото ръ-
ководство на учителите Бой-
чо Гуджев, Добри Добрев, а 
в последните 15-ина години 
Стоян Литов и Росица Ангел-
кова.

През 1986 г. отборите 5-8 
клас по борба свободен и 
класически стил се класират 
на първо място в областно-
то първенство, а през 1986г. 
и 1987г. средношколците 
спечелват първото място на 
областното първенство по 
борба класически стил.

И в Стрелча футболът е 
сред любимите спортове на 
момчетата, които във въз-
растовата група 5-7 клас пет 
пъти са областни първенци, 
няколко пъти се класират 
втори и няколко пъти заемат 
трети места.

През последните години 
на турнира „За малките и 
голямата игра” също се пред-
ставят добре, като през 2018 
г. момчетата 5-6 клас пече-

лят  четвърто място, а тези 
от 7-8 клас трето. През 2019 
г. на същия спортен форум 
момчетата 5-6 клас стават 
трети, а момчетата 7-8 клас 
пети.

Тенис на маса е спортът, в 
който отборите на училището 
също постигат  високи резул-
тати. На областните първен-
ства през  1995, 1996 и 1998 
г.  и на зоновите през 1995 г. , 
1996 г. и 1998 г.в Пловдив те 
са първи.

По тенис на маса спорти-
стите ни печелят престижни 
места и на републикански-
те състезания. В Златоград  
през 1995 г. са втори, в Мом-
чилград в индивидуалната 
надпревара печелят първо и 
трето място, а на двойки са 
недостижими две поредни 
години.

Във Враца през 1996 г. на 
индивидуалното са първи, 
втори и четвърти.

Успешно е представяне-
то на училищните отбори по 
лека атлетика в различни 
областни мероприятия, на 
които спортистите на Стрел-
чанската гимназия са награж-
давани с купи, флагчета и 
грамоти.

Спортът, донесъл най- 
много успехи на училището, 
е волейболът.

На областните първенства 
десетилетия наред отборът 
на Стрелчанската гимназия 
е сред водещите. През 1978, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988 и 2000 годи-
ни спечелва първото място, а 
през 1989, 1990, 1997, 1998, 
2001, 2003, 2004, 2005 и 2008 
се нарежда на второ място. 
На трета позиция в област-
ните първенства волейболи-
стите на училището са през 
1979, 1980, 1991, 1992,1993, 
1994, 1995, 1996, 1999, 2006 
и 2007 години.

На зоновите първенства 
волейболният отбор също 
има успешно класиране: вто-
ро място в Смолян, Перник и 
Асеновград, а трето в Пло-
вдив и Правец.

През 2016 г. на учениче-
ските игри по волейбол на 
областното първенство г. 
отборът на момичетата във 
възрастовата група 5-7 клас 
печели второ място, а тимът 
на момчетата трето място.

През 2017 г. отборът на 
момичетата във възрастта 
5-7 клас отново печели вто-

Златни, сребърни и 
бронзови медали печелим 
по таекуон-до и кик бокс

През последните 8 
години златни, сребър-
ни и бронзови медали 
печелят Гаврил Хрис-
тосков, който тази учеб-
на година е в XIIклас, и 
Добри Байков, който е в 
XI клас. Все по-сериозни 
постижения има и Цвят-
ко Цветков от XI клас, 
който тренира от по-ско-
ро. И тримата са състе-
затели на панагюрския 
клуб „ОДИН”.

Само през 2018 и 2019 
година  ГАВРИЛ  ХРИС-
ТОСКОВ има следните 
постижения: един зла-
тен медал на спаринг 
на държавното първен-
ство по таекуон-до през 
2018 г. и един бронзов 
медал на форма на съ-
щото състезание; зла-
тен медал на спаринг 
на състезанието за Купа 
Ботевград и бронзов ме-
дал на форма; бронзов 
медал на спаринг на Ев-
ропейското първенство 
по таекуон-до в Италия; 
два златни медала на 
държавното първенство 
(на спаринг и форма); 
бронзов медал на Све-
товното първенство по 
кикбокс в Италия.; сре-
бърен и бронзов медал 
по кикбокс на държав-
ния шампионат през 
май 2018; два златни 

медала по кикбокс на 
държавното първен-
ство през 2018 г.; златен 
и сребърен медал на 
държавното първенство 
по кикбокс през април 
2019 г. златна купа  на  
Гала вечер по кикбокс – 
Young fighters, в Пазар-
джик през септември; 
първо място на лайт 
контакт и второ на кик 
лайт на държавното в 
Бургас по кикбокс през 
октомври т.г.

Постиженията на ДО-
БРИ БАЙКОВ са: златен 
медал на форма и зла-
тен медал на спаринг 
на състезанието за Купа 
Ботевград през 2018 г.; 
златен медал на Бъл-
гария Оупън 2018; сре-

бърен медал на форма 
и бронзов на спаринг 
на държавното първен-
ство по таекуон-до през 
2018; бронзов медал на 
Европейското първен-
ство по кикбокс през 
2019 в Италия; сребъ-
рен и бронзов медал на 
държавното  по кикбокс 
през април 2019 г.

ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ 
печели: два сребърни 
медала на държавното 
първенство по кик бокс 
през април т.г. в София; 
златен медал по кик 
бокс на Гала вечер в Па-
зарджик; първо и трето 
място на държавното 
първенство в Бургас по 
кикбокс през октомври 
т.г.

Състезателите по таекуон-до и кик бокс Гаврил 
Христосков, Добри Байков и Цвятко Цветков.

Всяко дете е чиста книга…
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Нямаше да стана човек, 

който непрестанно чете и 
пише, ако мой преподавател 
по български език и литера-
тура не беше г-жа Красимира 
Литова. Лъчезарна, ерудира-
на, деликатна, тя тихо, крот-
ко и без да усещаме, ни кара-
ше да заобичаме, да знаем 
и почитаме родното слово, 
народното творчество и бъл-
гарската литература. Тази 
любов продължи и с г-жа 
Ани Кацарова, която положи 
в мен основите на етиката и 
правото по неповторим на-
чин. Любовта към историята 
дължа на г-н Николай Ива-
нов. Той просто ни грабваше 
и ни оставяше без дъх. Няма 
как да пропусна една комета, 
която премина през живота 
ми  на ученичка по история- 
г-н Борис Груев. Никога ня-
маше да започна да разби-
рам и да заобичам физиката 
без г-жа Йорданка Гунчева. А 
химията и досега ми е страст 
заради г-жа Стоянка Динче-
ва. Тя ме научи да си обяс-

нявам почти всичко в живота 
с химия...

На мъдрост и самоотвер-
женост ме научиха класните 
ми-г-н Цветан Жилков и г-жа 
София Динчева. Той беше 
различен, уж традициона-
лист, а толкова необичаен, 
а тя беше истинска Премъд-
рост Божия. 

Заобичах правото, за-
щото доброто познаване на 
законите стана мой спасите-
лен пояс, още преди да съм 
завършила висшето си обра-
зование. Точно през този пе-
риод от живота ми някои осо-
бено „прогресивни” личности 
в Стрелча бяха решили, че 
родителите ми им пречат на 
развитието. И започнаха да 
им създават всевъзможни 
унизителни ситуации и юри-
дически усложнения. Това 
беше шансът ми да опозная 
повелите на правните норми 
на собствен гръб.

Като във всяка човешка 
дейност, удовлетворението 
от моята професия идва с 
чакане и работа. А цената 

плащам всеки ден - виждам 
в най-чист вид алчността, 
лукавството, злобата или се 
сблъсквам с мъката и болка-
та на страните в процеса. 

Всяко дете е чиста книга, 
върху нея се чете само оно-
ва, което значимите за него 
възрастни са „написали”. 
Смятам, че не е трудно да 
се осъзнае простата макси-
ма, произнесена през далеч-
ната 1863г. в Котленското 
училище: „Знанието е онова 
богатство, което не може да 
изгори в пожар, не може да 
се изгуби по път, не може 
да бъде откраднато от няко-
го, но може да ни отърве от 
смъртта и да ни даде досто-
ен живот”. Тя може често да 
се припомня и на родители, 
и на ученици, без да изгуби 
актуалността си. 

Честит рожден ден 
на милото ни училище! 
Нека то продължи да фор-

мира мирогледа на стотици 
поколения.

рото място на ученическите 
игри на областното първен-
ство, а тимът на девойките 
8-10 клас грабва първото 
място. Същата година на зо-
новото първенство отборът 
печели второ място.

През 2018 г. на областно-
то първенство момичетата 
5-7 клас се успяват се класи-
рат на трето място.

На волейболния турнир 
през 2017 г. в гр.Карлово по 
случай 180 години от рожде-

нието на Васил Левски отбо-
рът на момичетата 5-7 клас 
става първи, а девойките 
8-10 клас втори.

На турнира „Освобожде-
ние” в гр.Етрополе през 2018 
г. отборът на девойките 8-10 
клас спечелва второ място, 
а на XXII Държавни игри на 
спортистите от малките се-
лища в село Маноле трето 
място.

През 2019 г. на волей-
болния турнир „Да играем 

заедно OFF LINE” в гр.Пана-
гюрище тимът на юношите 
8-10 клас спечели трето мяс-
то.

Атракция за целия град е 
традиционната лекоатлети-
ческа щафета по повод праз-
ника на училището.

През 2019 г.  във воен-
но-спортни дисциплини в 
конкуренция с 22 отбора де-
сетокласниците на СУ „Св.
Св.Кирил и Методий” се на-
реждат на четвърта позиция.
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Като ученик в СУ „Св.Св.
Кирил и Методий” смятам, че 
бях дисциплиниран ,но това 
трябва да го кажат други. По-
лагах усилия по време на обу-
чението и бях сред отлични-
ците на випуск 2000. Ако съм 
имал провинения, са били със 
сигурност незначителни, щом 
не си спомням /вероятно тряб-
ва да попитате учителите ми/. 

Не мога да забравя вълну-
ващите моменти, когато при-
емах през 1999 година и сда-
вах знамето на училището на 
следващия випуск. Специално 
този акт в Стрелчанската гим-
назия се прави изключително 
тържествено и вероятно на 
много малко места в България 
по този начин. Чувствам се из-
ключително горд, че съм въз-
питаник на СУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”.

Винаги съм твърдял, твър-
дя го и ще го твърдя, че имен-
но дисциплината е в основата 

на всичко - било то предпри-
ятие, фирма, организация, 
поделение, служба или група, 
натоварена с определена за-
дача. За съжаление, спомняй-
ки си „желязната дисциплина“ 
по мое време и правейки па-
ралел с днешната в училища-
та, се открива изключително 
драстична разлика. Това 
естествено рефлектира отри-
цателно и върху качеството 
на образование, та дори и 
негативно върху личностните 
качества на всеки ученик. Не 
одобрявам и днешните отно-
шения на учениците спрямо 
учителите. Учителите в днеш-
но време работят в изключи-
телно трудна атмосфера, за 
разлика от годините, когато 
бях ученик. Според мен тряб-
ва да се въведе механизъм за 
повишаване на дисциплината 
в училище, с цел по-ефектив-
но и качествено образование, 
но това е дълга тема, започва-
ща от семейната среда и въз-
питанието на подрастващите.  

Изключително съм дово-
лен, че съм постигнал всич-
ките си цели по отношение на 
професионалната си реализа-
ция. Надявам се и в бъдеще 
да бъде така. 

Що се касае за цената на 
успеха, в моя случай, а и при 
всеки служител на МВР на по-
добен пост, тя е доста висока 
и то в негативен аспект по от-
ношение на личен живот, вре-
ме за приятели, близки и дори 
развлечения. Тук е мястото да 
споделя, че да си полицай е 
не просто работа, а начин на 
живот.    

Образованието е най-ва-
жната ценност за българина. 
То дава перспективи и откри-
ва хоризонти за реализация. 
Образованият и можещият 
човек е независим и вина-
ги ще заеме своето място в 
обществото. Именно затова 
трябва да се работи приори-
тетно в тази посока – да няма 
необразовани хора, особено в 
мултиетническите среди.

Дисциплината е в 
основата на всичко
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Учениците на СУ 

„Св.Св.Кирил и 

Методий” изявя-

ват творческото 

си въображение 

по различни поводи  в раз-

лични дейности. Част от тях 

са активни природолюбители 

и често, ръководени от г-жа 

Сред най-при-

влекателните 

за учениците 

на СУ „Св.Св.

Кирил и Мето-

дий” са артис-

тичните изяви 

при участие в 

спектакли по 

различни пово-

ди на различни 

сцени.

По случай 70-го-
дишнината на СУ 
„Св.Св.Кирил и 
Методий” беше 
открит паметник 
на светите братя. 
Средствата бяха 
събрани от даре-
ния по сметките на 
Сдружение „Въз-
раждане-Стрел-
ча”. Конкурса за 
изграждане на мо-
нумента спечели 
известният скулп-
тор Спас Киричев 
от Пазарджик. По-
ради ограничено-
то място скулпто-
рът слага акцент 
върху детайлите в 
позите и лицата на 
двамата светци.
Паметникът е ме-
сингов с височина 
2.20м и тежи около 
1 тон.

Рисунка на пе-

токласничкат а 

Пламена Ненчева 

Ненчева по повод 

75-годишния юби-

лей на Стрелчан-

ската гимназия.

Ася Ширилинко-

ва, подготвят къ-

тове, посветени на 

международните 

дни на водата и на 

Земята.

Една от творбите на г-жа Ася Ширилинкова, чието въобра-
жение е вдъхновяващо за нейните ученици.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 
на Стрелчанската гимназия!

На многая лета!


