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70 години с твоето име,
Апостоле!

С духа на Левски
Харалан Недев

На Левски сме потомци млади
и с неговия дух вървим.

Ще минем всякакви прегради
и в път напред ще продължим.

Преборили се с ветровете,

ний трудности ще победим;

на Знанието върховете
със своя труд ще усвоим.

И с този дух на Левски силен,

дълга си ний ще издължим
със ум, с дела и плод обилен
Родината ще възвисим.

Носим Левски във сърцата,

светъл пример е за нас.

Той е фар във тъмнината,

той е верният компас.

–



2014 година СОУ „Васил Левски“, Троян чества патронния си празник
под мотото „70 години с името на Апостола“. Историята на училището оба-
че води началото си през учебната 1915/1916 година, когато към прогим-
назията в Троян се открива четвърти гимназиален клас. С това се поставя
началото на гимназиалното образование в града. До 1920 г. към прогим-
назията се откриват ІV и V (І и ІІ гимназиал-
ни ) класове, а през учебната 1920/1921 г.
VІ (ІІІ гимназиален) клас. С това се стига об-
разователното ниво на непълната гимна-
зия, наричана тогава „реалката“.

През 1922 г. гимназиалните класове се
отделят от прогимназията и „реалката“ се
обособява в сградата на първоначалното
училище „Св. св. Кирил и Методий“ и заживяват като самостоятелно учеб-
но заведение. Преди 90 г., през 1924 г. излиза първият випуск на непълна-
та гимназия. Важен момент в развитието на училището са годините 1937
и 1938, когато с помощта на родитeлите и цялото гражданство се издига
втори етаж на училищната сграда и най-после желанието на троянци се
осъществява – откриват се едновременно седми и осми класове и се по-
ставя началото на Пълната смесена гимназия в Троян. През 1939 г., т. е.
преди 75 години, излиза първият й випуск.

които обичат работата си и насочват своите ученици по пътя на науката
и социалния прогрес. В голямата си част учениците са овладени от стре-

меж към знания и култура. Тези обстоятелства, съчетани с естествената
будност и енергичност на местното население, водят към добри резултати.
Завършващите непълната гимназия ученици продължават с висок успех
образованието си в Ловеч, Плевен, София и други градове.

Не е случайно, че много от випускниците на Троянската гимназия, ми-
нали след това през висши учебни заведения, продължават да се издигат
до върховете на науката в нашата страна и до високи отговорни постове в
държавния и обществено-политически живот.

Броят на учителите в Троянската непълна гимназия от обособяването й
като отделно учебно заведение (1922) до превръщането и пълна смесена
гимназия (1938) е между 7 и 9 души. След това заедно със сравнително
бързото увеличаване на броя на учениците расте броят на учителите. През
учебната 1938/1939 г. те са вече 18, а през следващата година – 19.

Непосредствено след Първата световна война и през 20-те години на
миналото столетие с много голям авторитет сред учениците се ползва учи-
телят по български език Калчо Калчев. Оригинална личност, силно емоцио-
нална натура, разбиращ учениците и отдаден на работата си, той печели
сърцата на учащите се. Ръководител на въздържателното дружество в учи-
лището, което развива много оживена дейност. Ползва се със славата на

добър организатор, който не се срамува да каже това, което мисли. Роден
в Троян и свързан с града, той стои в центъра на групата учители, която не
търпи случайно попаднали в школото неподготвени и морално поразпус-
нати учители.

След неговото пенсиониране дългогодишни и много добри учители по
български език и литература са съпрузите Никола и Невяна Николови. Те са
родени и отрасли в Троян, познават цялото гражданство и се чувстват отго-
ворни за работата в училището. Скромни и задълбочени в работата си те
подготвят много добре учениците си. Николов известно време е подди-
ректор и след това директор на гимназията.

Добри учители по алгебра и геометрия в Троянската, непълна гимназия
през 20-те години са Иван Кънев (от с. Гривица, Плевенско) и Минко Топа-
лов (от с. Калейца, Троянско). Впоследствие първият от тях се премества в
Карлово, а вторият – във Варна, където учителства до пенсионирането си.

В Троянската непълна гимназия учители по математика и физика, оста-
вили добри спомени у учениците, са Константин Савченко и Леонид Поно-
марев – и двамата са руснаци.

На висота е и обучението по химия и естествена история. През 20-те го-
дини, а за късо време и през 30-те години добре подготвен и влиятелен учи-
тел по химия е Стоян Стоянов (от с. Абланица, Троянско), получил образо-
ванието си в Швейцария. През 30-те години много добър преподавател по
химия е Илия Дринов (от София), който се сродява с Троян и остава тук да
учителства и през следващите две десетилетия. За добрата подготовка на
учениците по естествени науки има заслуга Милка Танева (от София), рабо-
тила дълго в града и пенсионирала се в Бургас.

В троянската непълна и пълна гимназия работят
отлично подготвени учители,

Имената, които се помнят и днес

състезания, организирани от Асоциацията и от МОН и традиционно пече-
лят призови места.

От учебната 2007/2008 г. започва обучение и в паралелка с профил
„Технологичен“ – „Туризъм“.

През всичките тези години училището не спира да се развива, да подо-
брява материалната си база и инфраструктура, да създава все по-добри
условия за обучение и възпитание в кабинети, оборудвани с най-
съвременна модерна техника. През 2007 г. е открит от Министъра на обра-
зованието нов спортен комплекс към училището, а през 2009 г. е из-
вършено цялостно саниране на сградата и изграждане на газово стопа-
нство.

През 2010/2011 г. училището става член на престижната Асоциация
на Кеймбридж училищата в България, а през 2013–2014г. на Майкро-
софт– ИТ Академия.

От 2011/2012 г. започва прием с подбор на ученици след IV клас в две
нови за училището паралелки – с разширено изучаване на български език
и литература и английски език и с разширено изучаване на математика и
информационни технологии.

Почти един
век троянската
гимназия обра-
зова и възпита-
ва децата от об-
щината. Изда-
дените дипломи
за средно обра-
зование досега
са 6 951. Неза-
висимо чие име
е носило учили-
щето през годи-
ните и в коя сгра-
да се е помеща-
вало, то е под-
държало стре-
м е ж а к ъ м
усъвършенства-
не, любознател-
ността и българ-
ския дух у мла-
дите хора.

Училището продължава и днес да е едно от предпочитаните учебни за-
ведения в общината с доказалите своята перспективност профили и спе-
циалности. Стабилното и качествено непрофилирано, профилирано и про-
фесионално обучение са отличителни черти на СОУ „Васил Левски“, Троян.
Традиция е учениците от училището да се класират на призови места в на-
ционални конкурси, състезания и олимпиади. Чуждоезиковото обучение
доказва своите възможности – по избор

Двайсет и първият век изисква ново мислене, но и вглеждане в тради-
цията, това е само част от образователната политика на училището.

Гимназията е водеща при модернизирането на материалната база,
при създаването на подходяща за обучение и възпитание естетическа сре-
да, при въвеждането на нови интерактивни методи на обучение, при ква-
лификацията на учителите, при работата по международни и национални
проекти, при организирането на отдиха на учениците. Днес СОУ „Васил
Левски“ разполага с модерна сграда със съвременно оборудвани кабине-
ти, с отлично квалифицирани педагози, с много добра спортна база.

СОУ „Васил Левски“ живее в настоящето с традициите на предшестве-
ниците си и с поглед в бъдещето, следвайки неотклонно мисълта на вели-
кия си патрон „…Времето е в нас и ние сме във времето…“

в СОУ „Васил Левски“ могат да се изучават
пет европейски езика.

Уважаван преподавател
по география в непълната
гимназия е Стефан Попов (от
с.Лешница), преместил се
след това в Габровската гим-

назия. В пълната гимназия изтъкнати учители по география са Игнат Пен-
ков (от Плевен) и Йона Мъглова (от Дряново). Още като учител в Троян, Пен-
ков пише икономикогеографско съчинение за града. По-късно става про-
фесор в Софийския университет.

През 30-те години изтъкнати преподаватели по история са Цветана
Ладъзова и Надежда Кацамунска от Плевен.

Слабо звено в учебната работа на Троянската непълна и пълна гимна-
зия през разглеждания период е чуждоезиковото обучение. По руски,
френски и немски език биват назначавани и добри преподаватели, но те
не се задържат за дълго време в града. Дългогодишен преподавател по не-
мски и френски език е Васил Данаилов (от Троян). Добри спомени сред уче-
ниците е оставила Надежда Николова (от Плевен) преподавателка по френ-
ски език. По-късно тя преподава френски език във Висшия медицински
институт в София.

За издигане на музикалното равнище в троянските училища имат за-
слуга Христо Попов и Иван Млазгов, родени и отраснали в града. Първият
от тях учителства в прогимназията и непълната гимназия, където ръководи

хор и подготвя оперети. На втория, като преподавател по музика в
гимназията, се дължи и създаването на ученическа духова музи-
ка.

В Троянската непълна и пълна гимназия стои на висота и об-
учението по рисуване. За това спомага фактът, че преподаването
се извършва от практици художници, грънчари и дърводелци (пи-
рографи). През 20-те години учител по рисуване е Йото Върбанов,
а след това Бочо Донев и Петър Хаджиев (и двамата от с. Орешак,
Троянско). Учителите по рисуване са едновременно и художници,
които участват със свои творби в общите художествени изложби, а
уреждат и самостоятелни.

През учебна година 1943/1944 година по предложение на
учителския съвет

Училището продължава да бъде стожер на просветата в Троян-
ския край.

акад. Ангел Балевски, акад. Минко Памукчиев (икономист),
проф. Никола Шипковенски (медик), проф. Найден Чакъров (пе-
дагог), проф. Христо Браилски (медик), проф. Игнат Пенков (геог-
раф), проф. Дамян Данчев (фармацевт), проф. Стефан Цоневски

(философ), проф. Стефан Шошков (медик), проф. Доко Доков (юрист), про-
ф. Лиляна Трифонова (педиатър), проф. Марко Семов (социолог), проф.
Пенчо Петрушев (математик), проф. Петър
Минев (математик), проф. Найден Мончев
(технически науки) и много други. Възпитани-
ци на гимназията са и литературният критик
Минко Николов, артистите: Лиляна Кисьова,
Минко Босев и Аня Пенчева; кинорежись-
орът Дочо Боджаков, певецът Теодор Шиш-
манов и още, и още изтъкнати имена….

Летописът на училището, което днес по-
знаваме, започва през 1961 г., когато се пра-
ви първата копка на строежа на нова училищ-
на сграда на м. „Кръста“. За началото на учеб-
ната 1964/1965 г. гимназията се премества
в днешния си дом. Следват години на
утвърждаване на Троянската гимназия като
едно от водещите средни учебни заведения в
региона и страната. Доказателство за това е
удостояването му с Народен орден на труда

(бронзов) през 1966 г. по случай
50-годишнината от основаване-
то му и с орден „Кирил и Методий“
– II степен през 1969 г.

Дългогодишни изтъкнати учители през този период са: мате-
матиците Пенчо Балев, Петко и Лидия Борджукови; литерато-
рите Лина Мажгурова, Минко Дудев, Минко Колчевски, по не-
мски език Пенка Топузова, по френски език Василка Пандур-
ска, по руски език Иван Богданов, по история Мария Иконопи-
сова, по география Ценка Балева, по химия Сашка Маринова,
по биология Верка Немска, по физика Тодор Ампирски и Весе-
лин Петров, по технологии Данчо Ценов и Дочо Ковачев, по ри-
суване Петър Хаджиев, по физическо възпитание Иван Хрис-
тов, по военно обучение Георги Урчев.

През учебната 1984/1985 г. гимназията се трансформира
в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) „Васил Лев-
ски“, наследява сградата на гимназията и част от учителите и
започва да обучава ученици от IV до XI клас. През учебната
1986/1987 г. се поставя началото на Учебно-производствен
комплекс (УПК) към училището съвместно с Вълнено-
текстилното предприятие „Болшевик“(сега „Витекс“). В него в
продължение на 4 години се подготвят ученици по специал-
ността „Оператор в текстилното производство“.

През учебната 1990/1991 г. училището става Средно об-
щообразователно, а от 1993/1994 г. в него започва прием на
ученици и в начален етап, като по този начин се обхваща
пълният цикъл на средното образование: от първи до дванаде-
сети клас.

От учебната 1994/1995 г. в СОУ „Васил Левски“
започва обучението в паралелки с прием след сед-
ми клас с интензивно изучаване на английски език,
профил „Хуманитарен“, а по-късно (от 2010-2011г.)
се реализира прием след седми клас и в профилите
„Чуждоезиков“ и „Природоматематически“. Обуче-
нието в профил „Природоматиматически“, но с при-
ем след осми клас се осъществява от 1999 г.

През учебната 1995/1996 година в СОУ „Васил
Левски“ се слага началото и на обучението в пара-
лелки с предпрофесионална подготовка по специ-
алността „Хотелиерство“, по-късно и по „Екскурзо-
водство“, а от учебната 2000/2001г. предпрофеси-
оналната подготовка прераства в професионална
по специалността „Мениджмънт в хотелиерството“,
преобразувана поради промяна в класификатора
на професиите и специалностите през 2003/2004
г. в „Организация на хотелиерството“. Тази паралел-
ка дава на учениците професионални знания и уме-
ния, а след полагане на държавен изпит на ученици-
те се издава Свидетелство за професионална ква-
лификация. От 2006 година училището е член на
Асоциация на училищата по ресторантьорство и хо-
телиерство в България (АУРХБ), като ежегодно уче-
ниците от тази паралелка участват в националните

Пълната смесена гимназия-Троян се преиме-

нува на „Васил Левски“

Много от възпитаниците на гимназията стават
изтъкнати учени, видни общественици и кул-

турни дейци:

Христо Попов 1915–1919 г.

Спас Шипковенски 1919–1922 г.

Иван Димитров 1922–1928 г.

Петър Великов 19281935 г.

Стефан Цоневски 1935–1939 г.

Атанас Върбанов 1939–1941 г.

Борис Марков 1941–1943 г.

Никола Николов 1943–1946 г.

Ангел Радоевски 1946–1949 г.

Стефан Балевски 1949–1950 г.

Йонка Мичева 1950–1966 г.

Иван Топалов 1966–1968 г.

Минко Дудев 1968–1977 г.

Цочо Зюмбилски 1977–1984 г.

Николай Славков 1984–1992 г.

Мария Павлова 1992–1995 г.

Розалина Русенова 1995–1999 г.

Борис Йовчев 1999–2007 г.

Розалина Русенова 2007 г. до днес

Директорите на СОУ „Васил Левски“ – Троян

70 години с името на Апостола

Искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме,
че можем и защото знаем, че го заслужаваме!
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разование в малкия град е мисия
възможна.

– Да, професионално образование
в СОУ е нестандартно решение. И ви-
наги сме били гледани подозрител-

но от професионалните гимназии. Вече 6 годи-
ни традиционно участваме във всички нацио-
нални състезания по професии. Наши ученици
винаги се класират в призовата тройка не само
на регионални, но и на национални състезания,
организирани както от Асоциацията на учили-
щата по ресторантьорство и хотелиерство в
България, така и от министерството на образо-
ванието и науката. Журито обаче, за съжале-
ние, се отнася леко скептично към качеството
на професионалното образование, което дава
едно СОУ. Ние сме от малкото СОУ-та в Бълга-
рия, които се опитват да опровергават това мне-
ние. Радостни сме, че успяваме да отсрамваме
професионалното образование в Ловешка об-
ласт на националните финалите в направле-
ние хотелиерство.

– През 2001 г. започнахме да работим в общи-
ната, докато бях заместник-кмет „Социална по-
литика“, по Стратегия за развитието на туриз-
ма. Тогава решихме, че за развитието на туриз-
ма са необходими квалифицирани кадри, кои-
то някой трябва да обучава. И с разрешението
на МОН, преобразувахме съществуващата в
СОУ „Васил Левски“ предпрофесионална пара-
лелка „Хотелиерство“ в професионална. Най-напред се казваше „Ме-
ниджмънт в хотелиерството“, а после, с промяна в Списъка на професии-
те, стана „Организация на хотелиерството“. По същото време създадох-
ме и професионалната паралелка „Планински водач“ към училището в
с. Черни Осъм.

– Мисля, че е стъпка в правилната посока, защото професионални зна-
ния и умения се придобиват най-добре, когато се съчетава теоретичното
обучение в класната стая с практиката на реално работно място. Ние
имахме възможност да се убедим в правилността на този подход през по-
следните години, чрез участието на нашите ученици в проектите „Учени-
чески практики“.

– Проблемите са ежедневие и са от най-различно естество, но се опитва-
ме да ги решаваме. По отношение на материалната база всяка година ин-
вестираме средства, като сме стигали до 100–150 000 лв. от делегира-
ния бюджет на училището да влагаме в ремонти и оборудване. От 2007
г. досега направихме де факто седем компютърни зали – макар че реал-
но са 5, но първите, които създадохме, вече преоборудвахме с нова тех-
ника. Непрекъснато работим по интериора, екстериора, оборудвали сме
половината стаи с интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи. Засега
единствено в нашето училище на разположение на учителите в учител-
ската стая са 10 компютърни места и 2 принтера, където педагозите мо-
гат да си подготвят уроците. Работим непрекъснато по модернизация на
материалната база, но най-сериозният проблем ни е недостигът на клас-
ни стаи и необходимостта от разширяване на училището. Идеен проект
за разширението бе приет от експертен съвет в общината в края на 2011
г., после 2 години вървяха процедури за изменение на ПУП, съгласуване с
министерството и през декември 2013 г. успяхме най-после да възложим
работното проектиране.

– Актова зала, бюфет за хранене, библиотечно-информационен център,
фитнес зала, санитарни помещения и гаражи за автобуса и микробуса,
който успяхме от собствени приходи да закупим наскоро.
Училището е строено през 1961–1964 г., със стари материали и много
труд на учители. По-късно е надстрояван трети етаж. Днес, с огромния
брой ученици, които учат при нас, не ни достигат и класни стаи, и кабине-
ти, но това, което най-много ни липсваше, успяхме да направим през
2007 г. – спортният комплекс. Той също е пристройка и разширение към
училището. Сега отново ще разширяваме, тъй като в едно голямо учили-
ще без актова зала е трудно – няма къде да се събере един випуск или
пък учениците от един етап на обучение, или пък родителите на обща ро-
дителска среща. Затова решихме, че това ни е изключително нужно и
сме на финала на всички процедури. Надявам се, че през новия програ-
мен период ще намерим подходяща програма, по която да кандида-
тстваме за финансиране и да реализираме това начинание. Иначе успях-
ме да го включим като обект в общинския план за развитие, което е важ-
но условие за програмния период 2014–2020 година. Сега се говори, че
по-рано от 2015 г. няма да има финансиране, така че вместо да е готово
за 100-годишнината, ще се надяваме поне да можем да направим първа
копка за юбилея. За мен обаче проектът е изключително важен и трябва
да направим всичко възможно, за да се случи. Освен това трябва да се на-
прави паркинг към училището, оградата и централното стълбище са за
основен ремонт, но това са по-дребни задачки.

– Очевидно добре управляваме средствата си, защото не получаваме от
общината допълнително финансиране. Напротив – ние сме училището,
от което най-много се взема, за да се преразпределят средства за малки-
те училища. Средно на година между 60 и 80 000 лв. получаваме по-
малко от единния разходен стандарт, но въпреки това бюджетът ни сти-

– Как така се оказа, че в едно
СОУ има професионална пара-
лелка, при това успешна?

– Кога и защо въведохте професионал-
ното образование?

– След 30 години в образованието, от които 20 в управлението
на тази сфера, как ще коментирате дуалното образование, за
което се говори напоследък?

– Какви проблеми най-често срещате в работата си?

– Какво ще включва това разширение?

– Означава ли след всичко, което сте направили, че парите от
делегирания бюджет са достатъчни?

– Г-жо Русенова, къде се подрежда СОУ „Васил Левски“ – Троян
сред всички останали училища в област Ловеч?

– Тази година вие чествате 70 години с името на Левски. Какво е
наложило смяната на името преди толкова години?

– Колко учители днес работят в училището?

– По повод тазгодишния патронен празник поставяте във всяка
класна стая националното знаме и знамето на училището. Кое Ви
подтикна да го направите?

– Какви са целите Ви като директор за времето напред?

– Тоест вашето училище опровергава тезата, че качеството на об-
разованието спада и че образованието в малките градове е на
по-ниско ниво?

– След въвеждането им настъпи ли промяна?

– Нашето е най-голямото средно общообразователно училище в област-
та. Единствено Ловешката езикова гимназия има повече ученици от нас, но
тя е в друга категория. В момента при нас се обучават 816 ученици в 36 па-
ралелки от 1 до 12 клас. Имаме прием след 7 клас в профил „Чуждоези-
ков“ с изучаване на английски и испански език, профил „Природоматема-
тически“-Информационни технологии с английски и профил „Хуманита-
рен“ с английски, но профилиращи предмети там са български и геогра-
фия. След 8 клас имаме прием в професионална паралелка „Организация
на хотелиерството“.

– В Държавен архив – Ловеч липсва летописната книга от този период и не
знаем какви са били мотивите и поводът за смяната на името на училище-
то. Предполагам, че е била в следствие на редицата промени, които са се
случили в образователната система в Троян, защото гимназиалното обра-
зование води началото си от 1915–1916 година. След две години ние ще
честваме 100 години от началото на гимназиалното образование в града.
През 1922–1923 г. училището се оформя като самостоятелно заведение –
непълна гимназия, след това (през 1938–39 г.) става пълна гимназия, но
децата учат в сградата на началното училище, което се е казвало „Св. св.
Кирил и Методий“. Затова то е носило това име. Вероятно за да бъде все
пак разпознаваемо като отделно учебно заведение, през есента на 1943 г.
учителският колектив решава да промени името на Пълната смесена гим-
назия и тя започва да се нарича „Васил Левски“

– 67,5 щатни бройки учители и 19 непедагогически персонал.

– Това е част от нашата възпитателна работа, защото в училище не само
обучаваме, но и възпитаваме. Знамето е един от най-значимите символи
както на България, така и на училището. То е част от традициите, които
трябва да пазим и съхраняваме, да почитаме и продължаваме. Затова смя-
там, че трябва да присъства във всяка класна стая.

– И за мен, и за педагогическия състав на училището най-важната цел е да
даваме колкото се може по-качествено образование. Стремим се непре-
къснато да мотивираме учениците да повишават знанията и уменията си,
да могат да ги представят на различни регионални, зонални и национални
състезания, олимпиади и конкурси, да им даваме шанс за развитие. За мен
удовлетворителното е това, че наистина в последните години ние вървим
непрекъснато напред и нагоре и все повече и повече деца се класират на
призови места. За нас е важно, че учениците ни се представят успешно на
държавните зрелостни изпити. Постигаме резултати, които са в първата
десятка в страната по английски, по математика, тоест изпреварващи мно-
го математически и езикови гимназии. Едно от последните ни участия на
национален конкурс е в многоезичното състезание по английски и испански
език, където участвахме за първа година. Класирането подреди трите ни
възпитанички от 11а клас съответно на 4, 5 и 7 място, като след тях оста-
наха много представители на елитни и с традиции езикови гимназии. Това
е резултат от работата на колегите, от качеството на обучението при нас.

– Това са клишета. Като цяло нивото на образованието през последните 20
години върви надолу. Имам своето обяснение, защото винаги съм била
свързана с училище – и преди демократичните промени, и сега.
И като учител, и като директор съм категорична, че най-пагубното, което
се случи през тези години бе липсата на контрол на изхода при завършване
на образованието. Този период, през който не се провеждаше външно оце-
няване, нито Държавни зрелостни изпити (ДЗИ), и учителят по никакъв на-
чин не можеше да бъде контролиран какво качество на обучението дава,
доведе до непрекъснат спад в качеството, а може би и в самооценката на
учителя какво е постигнал. Защото цифровите резултати, които се вписва-
ха в бележника на ученика, никой не проверяваше каква стойност имат ка-
то знания.

– Категорично да. Свидетел съм на това, което се промени. Особено в 4, 7 и
12 клас. Независимо че все още има негативни явления, които се случват на
някои места по време на тези изпити – преписване и подсказване имам
предвид.
Мисля, че ние опровергаваме категорично и това, че в малките градове об-
разованието не е качествено. Наскоро при посещението ни в Страсбург полу-
чихме голям комплимент от представителя на сертификатите Ке-
ймбридж за България. Тази дама е организатор на изпитните центрове за
престижните документи. Тя беше с нас в парламента, но преди тръгването
ни дойде в Троян да се запознае с нас, с децата, да види училището ни.
След като свърши представянето ни в ЕП, разговаряхме за всичко случило
се. Тя бе категорична, че поставя нашето училище – като база, като пости-
жения, като отношение към децата, на трето място в страната. Не знам да-
ли и други биха споделили изключително високата й оценка, но за мен тя
е важна. Още повече направена от човек, който познава много добре всич-
ки елитни училища. Това не може да не ни ласкае. Ние също ходим с учи-
телския колектив в различни краища на България и обменяме опит с учи-
лища от други градове. Смея да твърдя, че с онова, което постигнахме през
последните години, се съизмерваме с най-добрите. Така че качествено об-

га, за да обезпечим абсолютно всички дейности, да платим всички анга-
жименти към персонала и да заделяме за инвестиции. Тази година със со-
бствени средства направихме изцяло препокриване на спортната зала, ку-
пихме микробус, платихме половината от работното проектиране за раз-
ширението на училището, чрез съфинансиране на проект по Обществен фо-
рум – Троян направихме кътове за отдих в двора, а по проект на МОН „ИКТ
в училище“, който също съфинансирахме, преоборудвахме компютърна
зала № 203 с нови 15 терминални работни места.
Средната брутна работна заплата в училище непрекъснато се увеличава,
не сме имали задържане на учителски заплати, опитваме се като ръково-
дство и да диференцираме заплатите – да даваме повече там, където
виждаме, че се работи активно, с желание, където се влагат повече усилия
за децата и за издигане престижа на училището.

– Това бе непремерено изказване на министър Стойнев, който явно не беше
съвсем наясно какво е делегираният бюджет в образованието – една
дълга битка години наред за финансова децентрализация и за преминава-
не към този начин на финансиране. Считам, че това е наистина успешният
модел на финансиране. Разбира се, че има какво да се подобрява и
усъвършенства. Свидетели сме, че тази година в постановлението за из-
пълнение на държавния бюджет залегна текст, който е свързан с така на-
речената добавка за условнопостоянни разходи (минимум по 27 000 лв. за
училище и по 17 000 лв. за детска градина), които трябва да се заделят от
единния разходен стандарт. В община Троян сме разпределили близо по
38 000 лв. на всяко малко училище, които смятаме, че са достатъчни да об-
езпечат издръжката на дейността му. По този начин се усъвършенства мо-
делът на финансиране в образованието, а държавата намери механизъм, с
който да задължи всички общини да обезпечават с определен ресурс мал-
ките училища и детски градини. И това бе правилният ход.

– Така е и непрекъснато работим за повишаване квалификацията на учи-
телите. Имаше в миналото известен период на застой. Но от 2007 година
насам повече от два пъти се увеличиха учителите, носители на професио-
нално-квалификационна степен. Мотивираме учителите да повишават
квалификацията си, да бъдат в час с новостите на съответната дисципли-
на, която преподават, да прилагат иновативни методи, да споделят добри
практики. Правим училищни и общински конференции, участваме в наци-
онални, което също е крачка в тази посока. Провеждаме целенасочена
вътрешноучилищна научно методическа и квалификационна дейност. В
последните години започна и смяна на поколенията, по-възрастните коле-
ги вече излизат в заслужен отдих, пенсионират се, назначаваме нови, но на
тях им трябва повече време, за да придобият опит в професията учител,
която никак не е лесна. Надявам се да успеем с по-опитните колеги да ги
мотивираме най-вече да работят в интерес на децата, на тяхното развитие
и усъвършенстване, защото в това е смисълът на нашата работата.

– Опитваме се да подобряваме комуникацията семейство-училище. Пра-
вим както общи, така и индивидуални срещи с родителите. Само за
първия учебен срок на настоящата година 52 учители са провели индиви-
дуални срещи със 768 родители. Поддържаме и електронната система e-
school. Активно работим с Училищното настоятелство и съвместно с него из-
пълняваме проект „Със знания и стремеж към бъдещ успех“.

– Да бъдат много любознателни, активни, да се интересуват от всичко, ко-
ето се случва около тях, да не забиват нос само в таблетите и смартфони-
те, а да общуват помежду си и да имат стремеж за развитие, за усъвърше-
нстване, за включване в живота, който ги заобикаля. Да са здрави и да па-
зят свято името на училището, което вече 70 години с гордост носи името
на най-великия българин – Васил Левски!

– Как ще коментирате идеята, която се коментира в края на ми-
налата година, за премахване на делегираните бюджети?

– За доброто и качествено образование са нужни и добри учите-
ли…

– Важно за работата на учителите и за успеха на децата е и се-
мейната среда. Как работите с родителите?

– В навечерието на патронния празник какво ще пожелаете на де-
цата?

Розалина Русенова, директор на училището:

Интервю на БНР и БТА
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открит урок

квалификация на учителите

открити уроци

професионално образование

в клас

навсякъде заедно

Годишният обзор бе изготвен от екип.
Повече за успехите на нашите ученици
вижте на сайта на СОУ „Васил Левски“, Троян:
http://vlevski.eu

целодневно обучение

Млаадостта на Европа


