
 

 

 

 
 

 „Върнем ли се през хребетите на времето, обърнем ли взор назад, 

обхванем ли с поглед годините?... Мигове, учебни часове!... Години - една ли, 

две ли са те?... Редили са се една след друга в неумолимия ход напред, за да 

отлитат ято след ято, випуск след випуск, да се утолява духовната жажда, 

величието на един народ и неговата светлина, Родината - България!...“ 

 

                                                       „Не се гаси туй, 

                                                                                         що не гасне!“ 

Годината е 1919!... Първата!... Рождената!... От тук започва началото на 

просветното дело в най-голямото селище за времето си, разположено в горното 

течение на река Арда – село Смилян. 

Искрата любородна на просвещението се запалва от двамата начални 

учители от село Пещера Никола Попвасилев и Никола Манолев, от кмета на 

селото Христо Стоев Лакудата, Никола Ангелов Кефилев – секретар - бирник, 

Мехмед Саръисенов – имам, Афуз Мехмед Хаджиасанов – учител по коран. 

Подписаната молба от 25 родители се изпраща до инспекцията в град 

Гюмюрджина, която е удовлетворена със заповедта на Министерство на 

народното просвещение  през 1918 година. Дейността на училището започва в 

началото на 1919 година. 

И започва трудният път на съзиданието, на изграждането, на 

утвърждаването. Съхранената документация вълнува и трогва. Пожълтелите 

снимки са запечатали спомена за първия учител в новооткритото училище- 

Никола Попвасилев, първата сграда – малка порутена. 

Той, първият, е бил от родопското селце Пещера – „ей там, през две три 

барчинки, на около един и половина часа през кестермьона“. И неговото име 

остава в училищната летопис и в съзнанието на неговите ученици и 

обществеността, да свети с искрящата светлина на не догарящия пламък. 

Било е начално… имало е детска глъчка, трепети при навлизането в 

необхватния океан на човешкото познание! Колко ли радост е искряла в 

изумрудените детски очички? А Учителят? Дали напевният шум на 

бързотечните и бистри води на река Арда, песента на славеите и гневния вой на 

вятъра са били ехото, в които намирал утеха или несигурната детска ръчичка, 

изписваща „ченгелчета и бастунчета“! А техният, дълбок поглед на децата, не е 

ли бил той вечният съдник! 

Мислите една след друга са се отправяли като рой пчели в безкрая, за да 

формира нещо величаво и непреходно, една ценностна система, чието име се 

детерминира с единствената дума – Учител… Съзнание. 

 



 

 

 

 
 

Труден е пътят на новото, не се преодоляват лесно консервативните 

предразсъдъци. Две години в училище се обучават само момчета, но от 1921 

година се открива и девическо училище. Идва и първата учителка Мария 

Щонова от Чепеларе. 

След три години се преодолява и това разделение и през 1924/1925 година 

училището вече е смесено. 

До 1927 година в училището има само начални отделения. През учебната 

1928/1929 г. последователно се откриват прогимназиални класове. Първият 

випуск от 9 ученици завършва през 1933/1934 година.  

През 1934/1935 година в прогимназията има недостиг на ученици и тя се 

закрива. Откриването на първи прогимназиален етап отново става през 

учебната 1936/1937 година. Инициатива за това е подета от заинтересованите 

родители, родителско-учителската дружба, учителския съвет и главния учител в 

лицето на Васил Николов Попвасилев. Учителка на класа е Виолета Атанасова. 

За следващата учебна 1937/1938 година първи и втори клас са заедно през 

първи срок. През втори срок на учебната година втори клас се отделя с  

учителка Цветана Шишманова.  

Учителският състав през учебната 1938/1939 година в Смилянското 

народно основно училище е Васил Попвасилев, Стефана Савова, Ангел Иванов, 

Ангел Савов и за прогимназията Цветана Шишманова и Тома Згуров. 

От 20 януари 1939 година като директор на училището застъпва Тома 

Атанасов Згуров, а от месец ноември 1940 година е назначен за средищен 

директор на училищата от Смилянска община. 

 
Учениците от II клас от народно основно училище 

село Смилян – 1938/39 година 

 

През учебната 1939/1940 година завършилите курса на прогимназията 

продължават образованието си в по-горни училищни степени. 

Есента на 1939 година или първите месеци на следващата година е закупен 

на изплащане със собствени приходи радиоприемник, единственият на 

обществено място в селото. 



 

 

 

 
 

Откриването на прогимназията поставя въпроса за прибирането на 

учениците от околните села и така през 1939/1940 година се разкрива 

общежитие. Първоначалният брой ученици е седем, от Вълчан и Горово. 

Учениците са настанени в една стая на Джамийското настоятелство. „А 

материалната база? – пет пружинени кревата с дюшеци и 10 одеяла. Това 

произведе особено впечатление на родителите, дошли първия петъчен ден да 

видят децата си, пратени на училище в село Смилян. Като че ли това беше най-

значителната крачка за утвърждаването на пансиона към Смилянското 

училище“ - пише в спомените си Тома Згуров. 

 
Първият пансион Едни от първите ученици настанени в 

пансиона 

От значение са  и други организационни предпоставки: храната е 

безплатна, учебниците и другите ученически пособия – също. Особени 

затруднения учителите срещат по отношение на издръжката. Общината 

осигурява малко средства. Постъпленията от „вечеринки“, коледуване, 

лазаруване и продуктите добивани от училищната градина – държавен имот 

ползван от училището десетина години – не задоволяват нуждите. За 

ръководител на пансиона се определя учител от учителския съвет. Неговата 

работа се счита за извънучилищна дейност и се освобождава от други 

задължения. Той през периода на учебната година изпълнява следните 

дейности: ръководител на пансиона, възпитател, домакин, а при нужда и готвач. 

Последователно ръководители на пансиона са: Ангел Савов, Банко Сердаров, 

Емил Афузов, Цанко Цанковски, Цветан Миленков и Иван Пейков.  

Учителският съвет търси възможности за строеж на сграда за ученически 

пансион. През 1939/40 г. е направено изложение до отдел „Социални грижи“ 

при Пловдивската областна дирекция. Началникът на този отдел Христо 

Петканов се отнася благосклонно, посещава Смилян и след впечатленията си са 

отпуснати 100 хиляди лева за строителство на сграда за пансион, която е готова 

през учебната 1940/41 година. 



 

 

 

 
 

През учебната 1941/42 година обучението се води без собствена училищна 

сграда, поради окаяното състояние на старата, подлежаща на срутване. 

Прогимназията е настанена по джамийските стаи около площада. Две 

отделения от началното училище се обучават в мечита по пътя за Сивино. 

Дирекцията заема една стая в къщата на Дели-Дима. Тогава, поради крайна 

необходимост, се използват за класни стаи и двата етажа на пансиона. 

Новият кмет на общината Стоян Тончев проявява разбиране към нуждите 

на училището и с присъщата му енергия, пристъпва към осъществяване на една 

тежка за възможностите на бюджета задача.  

На 25 март 1942 година свиква сесия на общинския съвет с единствена 

точка за дневния ред: „Обмисляне въпроса за строеж на нова училищна сграда в 

село Смилян“. Взема се положително решение. Избира се строителен комитет и 

работата започва още на следващия ден. 

Сградата е строена по време на войната, когато има липса на строителни 

материали. Въпреки това родителите и обществeността на селото откриват 

необходимост от образование и просвета. 

 

 
Строеж на новата сграда на училището в 

село Смилян 

 
Строеж на новата сграда на училището 

 в село Смилян 

 

В периода 1939/40 година, освен обучението на децата, учителите водят 

курсове по ограмотяване и на възрастното население. 

По това време в училището има училищно настоятелство. Съставът е по 

избор и право – кметът – председател, средищният директор – секретар, 

бирникът – касиер, а по избор са членовете, обикновено родители на ученици. 

Училищното настоятелство се грижи за материалната уредба на училището. 

Освен училищното настоятелство има и родитело-учителска дружба. Изборът 

на тази дружба става на първата родитело-учителска среща за една година. 



 

 

 

 
 

Предмет на нейната дейност е отношението между семейството и училището. 

Настоятелството и дружбата вземат присърце учебното дело в селото.  

Расте училището, покълнало от родолюбивата искра на първите и в 

периода 1945/1948 година се разкрива непълна смесена гимназия с обхват на 

учениците от съседните селища с два гимназиални класа по тогавашната 

система. Нейни директори последователно са нейните учители Банко Сердаров 

и Владимир Атанасов. Тя просъществува три учебни години и поради малък 

брой на учениците е закрита. Учениците са преместени в гимназията в Райково. 

След закриване на гимназията пансионът остава и приютява всички ученици от 

махалите на района, които учат в прогимназията. 

В този период в Смилянското народно основно училище съществува 

ученическа кооперация, изградена на изборни начала. Кооперацията има свой 

устав. Грижи сe за кооперативната просвета на своите членове и снабдяването с 

учебници и учебни помагала на всички ученици от селото и средището с 

изключение на учениците от Полковник Серафимово и Чокманово. Отстъпката 

е значителна и дава възможност да се снабдяват учениците от пансиона с 

помагала и пособия, а така също и бедните ученици. Учениците дежурят по 

една седмица като магазинери. Ръководството се осъществява от учител, 

посочен от учителския съвет. Провеждат се годишни отчетни събрания, 

резултатите, от които се докладват на съвет от учителя-ръководител. Първите 

две-три години ръководител е  Ангел Г. Савов, а след него Борис Лаз. 

Трамбабов. 

Всяка година в училището се организира ученическа трапезария, където 

децата ползват храна само на обяд. Тяхната храна е осигурявана отчасти със 

средства от бюджета на общината. Училището системно прибягва до събиране 

на продукти от населението и най-вече от родителите. 

Извънучилищната дейност на учителите от средището има и друго 

измерение: подготвяне и изнасяне на пиеси в трите съседни средища- Смилян, 

Чокманово и Полковник Серафимово. Разработен е план, който обхваща 

следните основни дейности: курсове за ограмотяване, хорово дело, читалищни 

дейности, сказки, реферати с определени теми, коледуване, лазаруване, 

трапезарии, средищни конференции. Той има сезонна насоченост. Така 

например през зимата в Смилян всеки четвъртък се провеждат мероприятия от 

този характер, а посещаемостта от страна на населението се превръща в 

традиция. 

През 1960/1961 година училището е напълно развито основно осмокласно. 

Внедряват се занималните като специфична форма за самоподготовка на 

учениците и формиране на навици за работа с учебника. 

С всяка измината година броят на учениците в училището в село Смилян 

расте, което поражда необходимост от нова по-голяма и по-съвременна база. 



 

 

 

 
 

Материалната база на училището е в етапа, както на вниманието на учителския 

съвет, така също и на обществеността. В нея фокусират както обективните 

дадености и реални възможности, така също перспективните виждания на 

факторите, които са имали отношение при решаването на този важен за 

училищната практика проблем. Комплексното му съдържание има 

многопосочно значение и за учебно-възпитателния процес.  

През 1972 година е завършен строежа на малката сграда, в която са 

разположени работилници. Те са оборудвани с пълен комплект съвременни 

дървообработващи машини - абрехт, банциг, настолен борапарат, струг,  набори 

с инструменти за работа с линолеум и 25 броя поялници. За всеки ученик е 

осигурена специална маса за работа с дърво и перограф, ръчни режещи 

инструменти, детски триончета за изрязване на дърво, ръчни триони, чукове и 

отверки. Оборудвана е и стая за придобиване на начални кулинарни и 

готварски умения. 

 

В началото на учебната 1973/1974 година е открита новопостроената 

сграда на пансиона. Сградата е четириетажна със сутеренен етаж, в който са 

разположени два котела, перално отделение, помещение за складове. В него са 

настанени 86 ученици от съставните селища на общината. Общият капацитет на 

сградата включва 200 легла с изолационни на всеки етаж, занимални, санитарни 

възли, бани и допълнителни помещения. Към сградата на пансиона има и 

просторна столова със съвременни кухненски устройства и прибори.  

 
Новопостроената сграда на пансиона 

 

През 1973 година започва строителството на новата училищна сграда. 

Строителството завършва през 1975 година. В нея са разположени 12 класни 

стаи и три кабинета по химия, физика и биология. Широко навлизат в 

практиката на учителите аудио-визуалните средства. Кабинетът по музика 



 

 

 

 
 

разполага с пиано, фанфарна музика, акордеони и други. Отоплението в 

училищните сгради се осъществява с паропровод от пансиона.  

 

Строежа на новата сграда на 

училището 

 

Новата сграда на училището 

По настояване на родителите от село Сивино децата им са прерайонирани 

от основното училище в село Арда в основно училище село Смилян. Тогава 

броят на учениците настанени в пансиона е 110 от IV до VIII клас. Обхватът на 

учениците е изключително от съставните селища Равнината, Вълчан, Змиево, 

Чеплят, Букаците, Горово и Сивино.  

От началото на 60-те години се въвеждат занималните, като специфична 

форма за самоподготовка на учениците и формиране навици за работа с 

учебника и други литературни източници, под ръководството на възпитатели. 

Занималните обикновено се комплектуват по степени и възрастови групи 

ученици. Въпреки това практиката налага в една занималня, включваща от 35-

40 ученици, а по-късно като полуинтернатна група да се обхващат ученици от 

два или три класа. Внедрява се нова, по-висша форма на организация на 

учебно-възпитателния процес, някои ги наричат училища – полуинтернати, 

други – целодневни училища. От началото на учебната 1976/1977 година 

училището преминава на целодневна организация на учебно-възпитателна 

работа, след решение на учителския съвет.  

Три учебни години в периода от 1975/1976 година до 1977/1978 година се 

организира обучение в слята паралелка за ученици от ромски произход, но след 

централно разпореждане в тази насока учениците започват обучението си 

заедно с останалите ученици. 

През 1984 година е открит новопостроеният по стопански начин 

физкултурен салон с площ 360 кв. метра. Салонът е свързан с новата сграда с 

топла връзка и е оборудван със съвременни спортни уреди и съоръжения.  

През същата година с общи усилия на целия училищен колектив в 

приземно помещение в училищната сграда е изграден „Клуб на учителя“. 

Неговото основно предназначение е свързано с квалификационна и културно-

масовата работа с учителите от селищната система – Смилян. Една седмица 



 

 

 

 
 

след откриването се посрещнат учители от село Бреница, с които се обменя 

опит по целодневната организация на работа в двете училища.  

През учебната 1984/1985 година учебните занятия в старата сграда са 

прекратени поради амортизация. Старата част на училищната постройка все по-

често показва редица признаци на износване, сериозни увреждания в 

покривната конструкция и електрическата инсталация, прогнили подове и 

пропадане на тавана. Преустановяване на учебните занятия в тази част от 

училищната постройка оказва влияние върху учебно-възпитателния процес, 

затруднява общата организация на работа в училището и разпределението на 

учениците по класове. 

Важно събитие за училището през 1986/1987 година е посещението на 

министъра на народната просвета Илчо Димитров. В „Клуба на учителя“ той е 

запознат с историята на училището, с някои резултати от учебно-

възпитателната работа, с проблемите свързани с организацията на учебния 

процес и с важни задачи, които трябва да решава училището ни. 

За пръв път камерна постановка на Родопския драматичен театър град 

Смолян е представена на наша училищна сцена. 

На 12 ноември 1986 година гостува поетът Евстати Бурнаски. Той е 

придружаван от други литературни дейци от град Смолян.  

Радостно събитие за учителите е срещата с Камил Алиев, заместник 

министър на Дагестанската автономна република.  

През тази учебна година полезна се оказва лекцията на доцент Константин 

Попов от Института по български език към БАН на тема „Красотата на 

българския език“. Учениците имат възможност да общуват с учен-езиковед. 

В училището гостуват поетите Тинко Илиев – главен редактор на вестник 

„Родопски устрем“ и младият поет Бойко Дамбовски от град София. 

През учебната 1988/1989 година училището навършва 70 години от своето 

основаване. От тази учебна година учениците от седми и осми класове 

преминават на нов вариант на обучение, учител-възпитател. Учебният процес 

се осъществява в рамките на петдневна учебна седмица. 

Поради не използване на старата училищна сграда през учебната 1988/1989 

година има недостиг на класни стаи и кабинети. Поради тази причина „Клубът 

на учителя“ е преустроен в учителска стая, а първият етаж на пансиона се 

преустрои в класни стаи за първи клас. В двора на училището, между пансиона 

и асфалтираната част е устроено учебно опитно поле. В живота на училището 

движението ТНТМ заема важно място.  

Учебно-възпитателния процес през учебната 1989/1990 година се 

осъществява по вариант учител – възпитател при запазване на целодневната 

форма на обучение. 

На 05.11.1990 година възникна секция на Учителския синдикат към КТ 



 

 

 

 
 

„Подкрепа“ в училището, която е регистрирана в Регионалната организация на 

КТ „Подкрепа“ град Пловдив поради липса на такава в Смоленския регион. 

Синдикатите извоюват достойно място в цялостния живот на училището. Двете 

синдикални организации на СБУ и на УС към КТ „Подкрепа“ допринасят за 

решаване на много от проблемите на учителя. След настъпилите демократични 

промени в страната, през месец февруари 1990 година в училището се учредява 

синдикална организация на СБУ към КНСБ. 

На 14 май 1994 година се отбеляза 75 годишния юбилей. На него 

присъстват бивши учители и ученици, гости от Регионалния инспекторат на 

Министерство на науката и образованието, кметовете на село Смилян и град 

Смолян, председателят на СБУ към КНСБ град Смолян. Изнесен е тържествен 

концерт, подготвен от учителите с участието на ученици от училището. 

Връчени са награди от МНО и общината. Прочетени са поздравителни адреси 

от училищата в общината. 

През учебната 1998/1999 година в училището започва ранно чуждоезиково 

обучение по английски език, поради нарасналия интерес на родители. Това 

налага да се търсят варианти за учители по английски език. Преквалифицират 

се учители от училището. 

През учебната 1999/2000 година  училището кандидатства пред Корпуса на 

мира за изпращане на доброволец, с цел засилване на обучението по английски 

език. За жилище на доброволеца в пансиона са приспособени две стаи. За 

преустройството на стаите активно се включват с дарения и труд, родители и 

целия училищен колектив. Първият доброволец е Кристофър Джонатан Елбих 

от САЩ, щат Пенсилвания. Той заедно с учителката по английски език води 

лексиката в часовете и организира курс по английски с учители от училището и 

жители на селото. 

В началото на 2002/2003 година в училището идва нов доброволец от 

Корпуса на мира Ерик Джоузеф Майкъл Пиановски от щат Индиана. През 

2003/2004 година съвместно с доброволеца, училището кандидатства пред 

Корпуса на мира и печели проект „Да учим заедно с технологиите“ за 

закупуване на компютри. Проектът е на стойност 5000 щатски долара. С тях са 

закупени 10 компютъра и се оборудва първата компютърна зала в училището.  

През 2003 се извършва преустройство на парната инсталация. В 

училищната сграда в преустроена съблекалня на физкултурния салон е 

монтиран нов котел на стойност 36 000 лв. Средствата за преустройството се 

осигурени от община Смолян с активното съдействие на зам. кмета Бисер 

Бекяров, дългогодишен учител по български език и литература в училището.  

През учебната 2005/2006 година се закрива пансиона на училището, 

поради липса на ученици. 

Преди започване на учебната 2007/2008 година по проект на община 



 

 

 

 
 

Смолян е подменена цялата осветителна инсталация на училището. Всички 

класни стаи и кабинети са оборудвани с нови мебели, бели дъски, учебни маси 

и столове. 

От 1 януари 2008 г., всички училища в системата на народната просвета 

прилагат системата на делегирани бюджети с въвеждането на единните 

разходни стандарти. Делегираният бюджет - средство за финансова 

децентрализация на образователната система. Единните разходни стандарти 

(ЕРС) са основният елемент въз основа, на който се разпределят средствата за 

отделните видове училища. Във всички общини разпределението на средствата 

става чрез формула. Директорите на училищата вече са мениджъри с нови права 

и отговорности. 

През учебната 2007/2008 година в 

училището се въвежда ресурсно подпомагане. 

Целта на ресурсното подпомагане е да осигури 

на учениците със специални образователни 

потребности обучение, съобразено с 

индивидуалните им нужди и стил на учене в 

общообразователна среда. Ресурсното 

подпомагане се осъществява от ресурсният 

учител г-жа Севдалина Кехайова - специален 

педагог преминал обучение за работа с деца 

със специални образователни потребност. Освен от ресурсен учител на 

учениците се осигурява подкрепа от психолог и логопед. С учениците се работи 

в училище под формата на индивидуални занимания в специално обособен 

кабинет или се подкрепят по време на заниманията в група в класната стая.  

 

От 1 октомври 2010 година със Заповед 

№ РД – 2829/10.09.2010 година на Кмета на 

община Смолян и решение № 465/21.07.2010г. 

на Общински съвет град Смолян на 

училището е предоставено моторно превозно 

средство марка  Ситроен JUMPER,  СМ 5403 

АМ. С предоставеният автобус се извършва 

превоз на ученици от населените места 

 с. Сивино, с. Липец, с. Букаците и с. Кошница 

до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село 

Смилян. Шофьор на училищния автобус  е Емил Орелов. 

  



 

 

 

 
 

През 2014 година се извършва ремонт на покривната конструкция на 

физкултурния салон от община Смолян с активното съдействие на Емил 

Дурсев, директор на дирекция „Административно обслужване“ в община 

Смолян, бивш ученик на училището. 

През лятото на 2015 година се извършва основен ремонт на покрива на 

училищната сграда, изкърпване на стени на фасадите на физкултурния салон и 

училищната сграда и цялостно външно боядисване на училищните фасади. 

Същата година се асфалтира и двора на училище. Средствата за извършването 

на ремонтните дейности са осигурени от Кмета на община Смолян Николай 

Мелемов  

 

През лятото на 2016 година с 

финансиране от община Смолян и съдействие 

на кмета на селото Чавдар Червенков е 

извършена подмяна на подовата настилка на 

физкултурния салон. 

 

 

 

В озеленената част на дворното пространство по проект на ПУДООС се 

оформя класна стая на открито, която става и място за активен отдих. 

 

 

Двора на училището 

 

Класна стая на открито и място за 

активен отдих 

 

По национална програма на Министерство на образованието и науката 

класните стаи в начален етап се оборудват с нови цветни шкафчета. Във всички 

класни стаи и кабинети са закупени мултимедии за използване и прилагане на 

нови методи на преподаване.  

 



 

 

 

 
 

По национална програма две поредни години училището ни печели 

проекти, за превръщане на две класни стаи в игротеки, за провеждане на 

заниманията по интереси в начален и в прогимназиален етап. 

Цялостният облик на училището се променя след санирането му през 

лятото на 2018 година. Със средства в размер на 250 000, 00 лв. отпуснати от 

Министерство на образованието и науката се извършват ремонтни дейности 

насочени към енергоспестяващи мерки. 

 

 

 

 

 

 

 


