
 

 

РАЗДЕЛ VI ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ 

 

 

ПОСТИЖЕНИЯ 

 

Подобряването на моралното, интелектуално и физическо развитие, както 

и издигането на престижа на училището  е пряко свързано със създаването на 

необходимите условия за системни занимания в областта на образователната, 

спортна и сценична дейност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян. Те 

са съществен фактор за възпитаване на подрастващите още от ранна училищна 

възраст. Успехите на учениците са неразделна част от стогодишната история на 

училището.  

1972/1973 УЧЕБНА ГОДИНА 1974/1975 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

ОС на БСФС – 

Смолян – на 

окръжно 

първенство по 

волейбол е 

спечелено III 

място 

 

ОС на БСФС 

– Смолян – на 

окръжно 

първенство по 

шахмат за 

пионери е 

спечелено I 

място 

1985/1986 УЧЕБНА ГОДИНА 1986/1987 УЧЕБНА ГОДИНА 
27.04.1986 г.-  

ОС на БСФС – 

Смолян – на 

окръжно 

първенство по 

волейбол за 

пионери е 

спечелено I 

място. 

ОС на БСФС – 

Смолян – на окръжно първенство по 

шахмат за пионери младша възраст е 

спечелено III място 

В ученически 

пионерски 

игри по тенис 

на маса отбор 

пионерки заема 

II място.  

 

2001/2002 УЧЕБНА ГОДИНА 

Февруари 2002 г.- В общинския футболен турнир учениците от II – V клас 

са класирани на IV място. Във футболен турнир под егидата на „Данониада“ 

учениците са заели III място. 



 

 

РАЗДЕЛ VI ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ 

 

 

2003/2004 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 На проведения общински турнир по футбол отборът на училището e 

класиран на II място. 

  

През учебната година 

ученикът Тодор Атанасов 

участва в състезания по 

спортни танци, а през месец 

юни - на международни 

състезания, на които завоюва 

много награди: 

 I място в гр. Шумен; 

 II място в гр. Хасково; 

 I място на 

международно състезание в 

Скопие- Македония. 

 

2004/2005 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 На общински ученически игри по футбол отборът се класира на III място. 

 На проведения кастинг в гр. Пловдив футболистът Христо Стоичков избра  

11 ученици от България, един от които бе нашия възпитаник Светослав 

Кехайов. 

 

2005/2006 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

 На организираното от Ученически игри състезание по футбол  на Общински 

кръг участниците се класират на III място. 

 На проведения общински кръг по тенис на маса отборът на момичетата заема 

I място, а отборът на момчетата - II място. На областно състезание момичетата 

отново печелят I място и се класират за зонално състезание в гр. Батак, на което 

заемат III място. 

 По волейбол и двата отбора на момичетата и момчетата заемат I място на 

проведения общински кръг. На последващото областно състезание момичетата 

печелят III място, а момчетата II място. 
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2005/2006 УЧЕБНА ГОДИНА 

Изключителни постижения в латино-

американските танци има ученикът Тодор 

Атанасов: 

 Стандартни танци - III място; 

 В гр. Пазарджик на Стандартни танци зае V 

място, а на Латинотанци – VIII място; 

 В гр. Смолян - I място на Стандартни и 

Латинотанци; 

 Държавно първенство в гр. Пловдив- – II 

ранг, Латинотанци –I място, Стандартни танци - II 

място; 

 Международен турнир- IV място в 

Латинотанците, V място в Стандартни танци; 

 Международен турнир в Румъния – VII място 

на Латинотанците, XI място в Стандартни танци. 

 Държавно първенство – I ранг Вицешампион на латино- програмата; 

 

2006/2007 УЧЕБНА ГОДИНА 
 През тази учебна година ученикът 

Тодор Атанасов донася много радост на 

съучениците си и своите учители с 

изключителните си успехи в Латино-

американските танци: 

 Държавно първенство в гр. Албена 

– I ранг Шампион на България; 

 Международен турнир в Белград – 

Сърбия - II място Латинотанци и IV 

място в Стандартни танци; 

 През месец декември е обявен за 

Спортист №1 на гр. Смолян и получава стипендия за надарено дете от Община 

Смолян. 

 През месец март заема V място в гр. Пловдив и съшият месец X място в 

Румъния. 

 Май месец участва в открит турнир в гр. Смолян и заема I място в 

стандартните танци. 
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 Спортните постижения до 2009  година са заслуга на учителите 

Минчо Дедьов и Димитър Главинков. 

 

2009/2010 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

 17 май 2010 г.- Учениците от III - IV клас печелят I място в турнир по 

мини-футбол под надслов „Децата здрави и щастливи с футболната игра“ с 

мото “Не на агресията“ и във връзка с Деня на спорта 17 май. Спечелено първо 

място от състезанията с осем отбора и наградени с купа и статия във вестник 

„Отзвук“ и „Родопски вести“. 

 18 май 2010 г.- На проведената Общинска викторина по БДП „Да запазим 

децата на пътя“ учениците от V- VIII клас се класират на II място. 

 1 юни 2010 г.- Учениците печелят Грамота за активно участие в областен 

конкурс „Мисия спасител – Смолян 2010“ 

 Учениците от V, VI и VII клас вземат участие в Детски футболен турнир 

за купата на Асоциацията на българските футболисти под патронажа на Кмета 

на общината Дора Янкова. Учениците печелят III място. За най-добър вратар е 

наградена Гергана Кехайова от V клас, а за най-добър голмайстор – Антон 

Боюклиев. Има поместена статия във вестник „Родопски вести“ от 17 юни. 

 Ръководител на всички проведени състезания е Людмил Ловчалиев. 

2007/2008 УЧЕБНА ГОДИНА 2008/2009 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

През тази 

учебна година 

учениците 

участват във 

футболен 

турнир за 

купата на 

„Кока-Кола“, 

където заемат 

V място. 

 

 

По случай 

90 годишен 

юбилей 

училището е 

удостоено от 

ОС гр. 

Смолян със 

„Златен 

плакет“ на 

община 

Смолян и е 

вписано в почетната книга на 

общината. Отличието се връчва от 

Кмета на Община Смолян  

г-жа Дора Янкова. 
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2010/2011 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 12 март 2011 г.- Момичетата V- VII клас заемат I място в общински кръг 

по волейбол и на последвалото областно състезание печелят II място; 

 В турнир за купата на асоциацията на българските футболисти и под 

патронажа на Кмета на община Смолян футболният отбор заема II място; 

 Учениците от III - IV клас печелят III място в турнир по мини-футбол под 

надслов „Децата здрави и щастливи с футболната игра“; 

 

 Учениците от V, VI и VII клас 

вземат участие в общински кръг на 

ученически игри  по футбол и 

заемат III място. Ученичката 

Гергана Кехайова е обявена за най-

добър вратар в турнира; 

 

 

 На проведена Общинска викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“ 

учениците от V- VIII клас се класират на III място. 

 На конкурс за фолклорни танци „Дъга от таланти 2011“ в гр. Пловдив, 

учениците заемат III място с камерен танц „Копчето“ и VI място с масов танц 

„Родопска китка“ с ръководител Геновева Атанасова 

2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА 

  На общинския кръг в състезанието по „Защита при бедствия, аварии и 

извънредни ситуации“ учениците заемат I място, а на последващото областно 

състезание - II място. Ръководител на групата е Валентина Въргулева.  

 Учениците участват детски 

футболен турнир под мотото „Не на 

агресията, не на наркотиците“ и в 

турнир за купата на „Кока-Кола“, 

където са отличени с купи, а Елвин 

Каменов е награден с грамота за 

голмайстор от Асоциацията на 

българските футболисти. 
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  Момичетата и момчетата от  V- VII клас печелят II място в общински 

кръг по волейбол. 

  По тенис на маса момичетата заемат I място на общинския кръг, а на 

областния кръг - II място .  

  8 май 2012 г.- На проведена Областна викторина по БДП „Да запазим 

децата на пътя“ учениците от V- VIII клас се класират на III място. 

  На състезание по народна топка, организирано от „Спешъл олимпикс“ 

учениците заемат II място. 

  На областното състезание „Млад спасител“ участниците се класират на  

 II място. 
 

2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

  Момичетата от VII клас заемат I място в общински кръг по тенис на маса 

и на последвалото областно състезание печелят III място. 

 На общинския кръг по футбол момчетата V- VII клас заемат IV място.  

 На общинския кръг по волейбол момичетата се класират на II място. 

 29.06.2013 г. – На проведеното надпяване и надиграване „Изворен глас“ 

участниците са удостоени с грамота.  
 

2012/ 2013 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

Училището, единствено от Смолянска област се включва активно по 

всички предмети в националното състезание „Таралеж“. В тази година 

шестокласникът Желязко Кичуков спечели голямата награда в състезанието. 

Той е награден с грамота  за участие във всички турове на състезанието и 

екскурзия до Турция заедно с родителите си. 

 

2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 22.01.2014 г. - По тенис на маса момичетата 

застават на I място, а момчетата  на II място на 

общински кръг.  На последващото  областно състезание 

момичетата печелят III място. 

 17-18.02.2014 г.- На общинско състезание по 

волейбол момчетата се класират трети.  

 29.04.2014 г. - На общинския кръг в състезанието 

по „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ учениците заемат II 

място. 
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2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 24.10.2014 г.- В  математическо състезание „Черноризец Храбър“ 

учениците Алекс Евтимов, Йоанна Дрънгова и Стоян Гайдаров получават 

грамоти за отлично представяне. 

 Ученикът от I клас Константин Славов се класира на I място на 

проведеното математическо състезание „Математика без граници“ и получава 

златен медал. 

 17.11-02.12.2014 г.- В организираното 

от Общински ученически игри състезание 

по футбол учениците от прогимназиален 

етап се класират четвърти.   

 11-12.02.2014 г.- На общинското 

състезание по баскетбол момчетата са 

четвърти.  

 26-27.01.2015 г.- По тенис на маса и 

двата отбора на момичетата и момчетата 

заемат I място на общински кръг. На 

последвалото на 27 март в гр. Чепеларе областно състезание момичетата 

печелят II място. 

 04-16.02.2015 г.- На  общинско състезание по баскетбол момчетата се 

класират на III място.  

 На общинско състезание по волейбол момчетата се класират втори. 

 08.05.2015 г. - На проведена Областна викторина по БДП „Да запазим 

децата на пътя“ учениците от V- VIII клас се класират на III място. 

 

 15.05.2015 г. – в гр. 

Смолян ученици от VII клас се 

явяват на областно състезание 

по БЧК, на което заемат I място 

и се класират за национално 

състезание, което се провежда в 

гр. София и от 27 отбора заемат 

XV място. За състезанието ги 

подготвя Севда Ловчалиева. 

Ръководител на отбора по време 

на състезанието е Миглена 

Дангулева. 
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 28.05.2015 г. – Групите от танцово студио „The one“ участват в конкурса 

„Пусть всегда будет солнце“ в гр. Смолян и се класират за зонални състезания в 

Пловдив.  

 27.06.2015 г. – Във фолклорното състезание „Изворен глас“ участвалите 

ученици   получават грамота „Надпяване и надиграване“. 

 

 

2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА 

 3-4.09.2015 г. – Групите от танцово 

студио „The one“ участват в  

заключителен етап на фестивала „Пусть 

всегда будет солнце“ в гр. Казанлък и 

язовир Копринка, където мажоретният 

състав  се класира на първо място, а 

групата „Малчугани“ са трети.   

 31.10.2015 г.-В математическо 

състезание „Черноризец Храбър“ 

ученикът Стоян Гайдаров заема I място. 

 

 

В състезанието „Ключът на 

музиката“ след явяване в общински и 

областен кръг, ученичката Ралица 

Дангулева се класира и за 

национален кръг, който се провежда 

в Музикалната академия в град 

Пловдив. 
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В общински кръг по тенис на маса  отбора на 

момичетата заема I място, а отбора на момчетата - 

II място . На последващото областно състезание 

на 17 март момичетата отново печелят I място и се 

класират за зонално състезание в гр. Панагюрище. 

14.04.2016 г.- В в гр. Панагюрище, 

където се провежда зонален кръг, 

момичетата заемат II място. 

 

 11-15.02.2016 г.-На общинския 

кръг от ученически игри по волейбол 

момичетата заемат трето място. 

 

 

  

16 - 24.02.2016 г. - На общинското 

състезание по баскетбол момчетата се 

класират трети. 

 

26.02.2016 г. – На общинския етап 

от Ученическа викторина по БДП 

явилите се участници се класират 

на III място. 
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За купата на Българския футболен 

съюз учениците от III – IV клас 

печелят футболен екип и футболни 

топки.  

 

Учениците от III - IV клас заемат II 

място в турнир по мини-футбол 

под надслов „Децата здрави и 

щастливи с футболната игра“ с 

мото “Не на агресията“. 

 

 31.05.2016 г. – II място на общинското ученическо състезание «Защита 

при аварии, бедствия и извънредни ситуации» е спечелено от учениците от 

нашето училище.  

 

 Участие в първи кръг на Русофилите на фестивала „Пусть всегда будет 

солнце“ вземат групите „Тeen 2“ и „Малчугани“ и мажоретния състав  от 

танцово студио „The one“ . Всички три танцови групи се класират на първо 

място и печелят възможността да участват в зоналния кръг на фестивала. Той 

се провежда през месец септември. На този заключителен кръг мажоретния 

състав заема първо място, „Тeen 2“ остават втори, а група „Малчугани“ се 

класират трети. 
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2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА 

 
На провелия се общински кръг по тенис на маса и отбора на момичетата 

заема I място, с което печели възможността за участие в  областно 

състезание. На него отбора  на момичетата печели II място. На общинското 

състезание по баскетбол момичетата се класират втори, а по волейбол – 

трети. 

8.03.2017 г.- На провелия се турнир по 

мини-футбол за „Купата на кмета“ 

момичетата печелят III място. 

  За купата на Българския футболен 

съюз учениците от III – IV клас се 

класират на III място и получават 

футболни екипи и футболни топки.  

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

На организираното от Ученически игри 

състезание по баскетбол, на Общински 

кръг момичетата от  V – VII клас са 

класирани на I място, а на последващия 

областен кръг заемат III място. 

На общинско състезание по тенис 

на маса от Ученически игри момичетата 

заемат II място. 

10 май 2018 г. – В РДТ „Николай Хайтов град Смолян се провежда 

заключително мероприятие по Национална 

програма „Работа на полицията в училищата“, 

състезание-викторина „Ваканция, здравей! Да 

играем безопасно!“. В състезанието вземат 

участие отбори от по 5 ученици от 5 клас от 

всички училища от община Смолян. На първо 

място се класира отборът от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ село Смилян с ръководител г-н Стефан 

Митков. Участници в отбора са  – Ясен 

Кокаларов, Евелина Байрямова, Магдалена 

Азизова, Пламена Пашова и Пламена Ясенова. 
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2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

На провелия се общински кръг по тенис 

на маса отборът на момичетата заема II 

място, с което печели възможността за 

участие в  областно състезание. На него 

отборът  на момичетата печели II място. 

 

 

 

На организираното от Ученически 

игри състезание по баскетбол на 

Общински кръг момичетата и 

момчетата от  V – VII клас са 

класирани на I място, а на 

последващия областен кръг 

момчетата заемат второ място, а 

момичетата първо и се класират за 

зонален етап. 

На зонален етап от Ученически 

игри 2018/2019 г. по баскетбол, 

които са част от дейностите от 

национален спортен календар на 

МОН, момичета се класират на 

второ място 

 

8.03.2019 г.- На осмомартенско 

състезание по мини футбол за 

„Купата на кмета“ момичетата се 

класират на II място.  
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НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ 

Наградите за учителя са не само признание за неуморния труд и 

безсънните нощи на един преподавател, но и знак за доказан висок 

професионализъм, за творческа прозорливост и усет към новото и 

нестандартното. Да бъдеш награден учител е и сериозна отговорност, защото 

високото отличие задължава и поставя още по-високи изисквания не само от 

страна на колегията и обществото, но и от страна на най-искрените съдници – 

учениците. Няма по-голямо удовлетворение от това да заслужиш тяхното 

доверие и обич. В училището винаги са работили учители с висок 

професионализъм, за което свидетелстват многото получени награди през 

годините. В годините са награждавани: 

Ангел Кирянов, Румен Огнянов, Йорданка Хаджидимова, Елена Янева 
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24.05.1987 г.- ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЛАВИНКОВ - награден от МНО със 

значка „Отличник на МНО“ 

 

24.05.2001 г.- РОЗЕТА АСЕНОВА КОРУЕВА- начална учителка е наградена от 

община Смолян за цялостна работа и работа по проект във връзка с 

гражданското образование. Наградена е с Грамота, значка на Смолян и парична 

награда. 

 

24.05.2002 г. – МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА- старши учител начален 

етап поканена на прием при президента Георги Първанов, наградена за 

постигнати успехи в учебно-възпитателната работа. 

 

24.05.2006 г. 

 

 ЗОЯ МАКСИМОВА ХАШЪМОВА - старши учител начален етап  е удостоена 

с почетното отличие „Неофит Рилски“. 

СЪБКА АСЕНОВА МИТКОВА – старши учител по математика, наградена от 

Община Смолян със значка и парична награда. 

ВАЛЯ РУМЕНОВА ВЪРГУЛЕВА- старши учител по български език и 

литература и немски език наградена от Община Смолян със значка и парична 

награда. 

 

24.05.2008 г.- ИСКРА АРГИРОВА УЗУНОВА- като 

директор на училището е поканена на прием при 

президента Георги Първанов и е удостоена с 

почетното отличие „Неофит Рилски“. 
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24.05.2009 г.- ДОРА ВАСИЛЕВА МАКАКОВА- старши учител по български 

език и литература, наградена от Община Смолян със значка и парична награда. 

 

АНДРЕЙ СЪБЕВ КЬОРОВСКИ - старши учител по информационни 

технологии, награден от Община Смолян със значка и парична награда. 

24.05.2012 г. -  КАРАМФИЛА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА – старши начален 

учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Смилян, наградена от община 

Смолян със значка и парична награда за висок професионализъм в 

преподаването на учебния материал, за отлична мотивация на децата за участие 

в общински състезания и конкурси, за проявена висока активност по училищни 

проекти за формиране на траен ученически интерес към извънкласните и 

извънучилищните дейности. 

24.05.2016 г - ЛЮДМИЛ БОЙКОВ 

ЛОВЧАЛИЕВ – старши учител по физическо 

възпитание и спорт в ОУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий ” – с. Смилян, награден от община 

Смолян със значка и парична награда за 

въведените съвременни иновативни 

образователни и възпитателни технологии в 

учебно-тренировъчния процес, за завоюваните 

призови места в състезания по футбол, 

волейбол и тенис на маса, за активната му работа по извънкласни и 

извънучилищни дейности и по проекти. 

24.05.2017 г. - ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА 

АТАНАСОВА – старши учител в начален 

етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 

Смилян – наградена от община Смолян със 

значка и парична награда за активната работа 

по подкрепа на индивидуалните постижения 

на учениците в активно сътрудничество с 

родителите, за организираните дейности по 

приобщаване на родители от ромски произход 

към образователно-възпитателния процес, за разработените проекти по 

програми на МОН и участието на нейни ученици в проектите „Птиците в 

Родопите“ и „Климат“ към местното читалище. 
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24.05.2018 г. - СЕВДАЛИНА 

ЯСЕНОВА КЕХАЙОВА – старши 

ресурсен учител в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян – наградена за 

създаване на подкрепяща среда за 

децата със специални образователни 

потребности. За пълноценно 

сътрудничеството с родителите. За 

мотивиране на подрастващите със 

СОП за справяне с предизвикателствата и улесняване на тяхната адаптация и 

социализация. За ръководството на групи за допълнително обучение по 

български език и по приложни изкуства по проект „По-добро бъдеще чрез 

включващо образование”. 

14.12.2018 г. – ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БАЛИЙСКА – отличена с награда на 

Синдикат на Българските учители в Дванадесети национален конкурс „Най – 

добър социален партньор – директор“ за висок принос в развитието на 

социалното сътрудничество със синдиката на българските учители. 

 


