
 
 

 

 
 

24 МАЙ 1969 ГОДИНА 

50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Програмата за отбелязване на 50 годишния юбилей на Народно основно 

училище „Кирил и Методий“ село Смилян включва имената на юбилейния 

комитет с председател Ангел Анастасов Кирянов - директор на училището и 

единадесет членове. В нея са представени всички мероприятия през юбилейния 

месец май 1969 година. 

   

План за подготовката и честването на 50 годишнината от откриване 

училището в село Смилян и патронен празник на същото на 24 май 1969 

година. 

  

   

Документът наброява пет страници. Започва с членовете на комисията, 

която е съставена от 12 членове – председател на комисията е директорът на 

училището Ангел Кирянов. Описани са заседанията на комисиите по 

честванията и организационните мероприятия.  



 
 

 

 
 

Във връзка с 50 годишнината 

директорът на училището изготвя 

доклад от 18 страници. Започва с 

поздрав към присъстващите. 

Преминава към историята на 

учебното дело в село Смилян. 

Направена е статистика на брой 

учители и ученици през 

предходните години. Акцентира се 

към Тома Згуров, който налага 

започването на строеж на нова 

училищна сграда – 1942 г. 

Споменава се  за кооперативно 

движение за закупуването на 

учебници и учебни помагала за 

бедните ученици. На страниците 

на доклада четем, за проведени 

кампании за организиране на 

ограмотителни курсове на 

граждани на възраст до 40 години 

през 50 години. „…Нашето 

училище е едно от тези, което винаги е било първо в редиците на училищата 

участвували в преустройството. Така беше при въвеждане на 

задължителното осмокласно основно образование…“  

 

  
 

  



 
 

 

 
 

14 МАЙ 1994 ГОДИНА 

75 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Покана за тържествения концерт 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ В ЧЕСТ 

75 ГОДИНИ-РОДНО УЧИЛИЩЕ 
 

 
 

Изготвен е план за подготовка и честването на 75 годишнината от 

откриването на училището в с. Смилян. Същият е приет на Заседание на 

Педагогически съвет на 09.03.1994 г. Към него е прикрепен и план за 

юбилейните училищни изяви посветени на 24 май 1994 г.  

  
  

 



 
 

 

 
 

Справка за откриване и развитие на народно основно училище „Кирил 

и Методий“ предадена на 15 май 1994 от Ангел Кирянов 

  

Отразяване на 75 годишния юбилей в местните медии: 

 
  



 
 

 

 
 

План за юбилейните 

училищни изяви посветени на 24 

май 1994 година 

Покана за провеждане на среща 

на юбилейните випуски завършили през 

1944 г., 1969 г. и 1994 г. 

  

 

Статия публикувана във вестник „Учителско дело“ 

брой 19, 18-25 май 1994 г. 

Автор: Христина Костова, 

преподавател по литература в математическа гимназия – Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

Поздравителни адреси 

 
 

 
 

Министър 

М. Тодоров 

Регионален 

инспекторат 

Смолян 

Е. Ружинов 

Кмет на община Смолян 

Д. Михайлов 

 

 
 

Централен вход на 

училището 

 

Слово на г-жа Искра 

Узунова - директор 

Слово на г-н Димитър 

Михайлов - кмет на 

Смолян  

Слово на г-н Ангел 

Кирянов – директор 

на училището 

Вокална група с 

ръководител г-жа 

Александра Дедьова 

Гости на 75 годишния 

юбилей 

 


