
При Троянската прогимназия се открива IV (първи гимназиален) клас. 
НАЧАЛО НА ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ТРОЯН. 

При прогимназията се открива и V (втори гимназиален) клас. 

При прогимназията се открива VI (трети гимназиален) клас.  
Това е  НЕОТДЕЛЕНА НЕПЪЛНА ГИМНАЗИЯ. 

Гимназиалните класове се обособяват в отделно училище.  
Съществуващата вече НЕПЪЛНА ГИМНАЗИЯ се отделя от прогимназията в 
официално признато самостоятелно учебно заведение (РЕАЛКА), начело на 
което стои директор. 

Завършва първият випуск на непълната гимназия. 

Непълната гимназия се трансформирана в ДВУКЛАСНА РЕАЛКА (с IV и V кл.). 

Троянската реалка  се преименува в ТРОЯНСКА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ. 

В резултат от проявената активност, по решение на Министерския съвет, 
„като изключение от системата на средното образование“ в Троян се 
открива шести гимназиален клас (октомври). 

Започва битката за откриване  на пълна смесена гимназия в Троян. 

Изгражда се втори етаж на едноетажната сграда на основното училище 
„Кирил и Методий“. 

С откриването на седми и осми клас непълната гимназия  се разгръща в 
пълно средно общообразователно учебно заведение.  

Създадена е ПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ, гр. Троян. 

Завършва първият випуск на Пълната смесена гимназия. 

По предложение на учителския съвет гимназията приема за свой патрон 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ. 

Училището става СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ. 

Прави се първата копка за строежа на новата сграда  в местността 
Кръста. 

Гимназията се премества в новата сграда –  
настоящата сграда на СОУ „Васил Левски” 

Послучай  50-годишнината от началото на гимназиалното образование 
училището е наградено с Народен орден на труда (бронзов). 

Училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – II степен. 

Във фоайето на втория етаж се открива витрина  
„За честта на гимназията“. 

По повод 100 години от гибелта на Васил Левски се открива 
орелефът на патрона на училището (автор Доганов) 

Гостува Мерсия Магдеморт със слово за Васил Левски 

Завършва надстрояването на третия етаж на сградата. 

Асфалтира се дворът пред училищната сграда. 

 Открива се музейната сбирка (първа музейна сбирка в училището). 



Гимназията се трансформира в ЕСПУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
с обучение на ученици от ІV до ХІ клас. 

Училището се преобразува в СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. 

Започва прием на ученици в начален етап. 

Започва прием след VII клас в паралелка профил „Хуманитарен“ – български 
език и литература с интензивно изучаване на английски език. 

Започва прием в паралелки с предпрофесионална подготовка 
„Хотелиерство“ и „Екскурзоводство“. 

по повод  80-годишнината на гимназиално образование в гр. Троян се 
открива керамичното пано  във фоайето на I-я етаж срещу централния 
вход. Автор: Румен Кръстев. 

Открива се паралелка с ранно чуждоезиково обучение в І клас. 

Начало на прием след VІІІ клас в профил „Природоматематически” – с първи 
профилиращ предмет „Информационни технологии”. 

Започва прием в професионална паралелка „Мениджмънт в 
хотелиерството”, а за всички ученици се въвежда ХІІ клас на обучение. 

Обучението в професионалната паралелка се трансформира в 
специалността „Организация на хотелиерството” с обучение до ХІІІ клас 

Започва строителството на спортен комплекс. 

Открива се обновената музейна сбирка във връзка с 90-годишнината на 
гимназиално образование в гр. Троян. 

СОУ „Васил Левски“ става член на Асоциацията на училищата по 
ресторантьорство и хотелиерство. 

Откриване на обновената музейна сбирка „Мигове от историята“. 

Официално откриване на спортния комплекс. 

Започва обучение в профил „Технологичен“ с направление „Туризъм“ 

Реализира се мащабен проект за енергийна ефективност на сградата  – 
изолация на външните стени и подпокривното пространство, сменено е 
отоплението – от нафта на газ. 

Реализира се прием след VІІ клас в профилите „Чуждоезиков“ и 
„Природоматематически“. 

СОУ „Васил Левски“ става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 
България. 

Започва прием с подбор на ученици след ІV клас с разширено изучаване на 
Български език и литература и Математика 

75 години Пълна смесена гимназия. 

50 години от построяването на сегашната сграда на СОУ „Васил Левски“. 

СОУ „Васил Левски“ става член на Microsoft IT Academy. 

Член на общността  Pearson Longman. 

Изграждане на парк-градина в двора на училището. 

100 години гимназиално образование Троян 
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