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1879 - Начало на образователната 
традиция в Поморие.

1882 - Построено е първото училище 
в града (опожарено през 1906 г.)

19121912 - На 1 януари е осветено новото 
училище “Отец Паисий”. Ученици-
те от квартал ”Св. Георги” ходят пеш 
до града.

19291929 - Към манастира “Св. Георги 
Победоносец”е открит  филиал на 
училище “Отец Паисий” с две 
паралелки за живеещите в днешния 
квартал на Поморие “Св. Георги”. 
Този филиал поставя началото на 
днешното ОУ “Христо Ботев”. Учи 
сесе в слети паралелки: І-ІІ и ІІІ-ІV 
отделение. 

1937/1938 - Построена е първата 
самостоятелна едноетажна сграда на 
училището.

1952 - В училище “Христо Ботев” се 
разкриват паралелки в пети, шести и 
седми клас.

1966/1967 - Разкрит е осми клас в 
училището.

1971/1972 - Построен е втория етаж 
на училищната сграда.

ОтОт 1967 до 2012 г. учениците, 
завършили основно образование в 
ОУ “Христо Ботев” Поморие са 2 710

“Както окото е потребно за 
светлината, така науката и 
образованието са потребни за 
който и да е народ”

Христо Ботев

“Както“Както плодородната почва без 
обработка не дава плодове, така и 
умът без просвещение остава 
безплоден” 

Цицерон

Знанието е безпределно...
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НАЧАЛОТО
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА
УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 ОТ 1976 ДО 2010 ГОДИНА,
ГЛАВЕН УЧИТЕЛ УЧЕБНА ГОДИНА 2009/2010 

ГодинатаГодината е 2010. Годината, в която Педагогическият съвет на свое 
заседание взе решение да се напише и издаде  Летописна книга на 
Основно училище ”Христо Ботев” Поморие. 

НоНо началото на образователната традиция в Поморие е в 
далечната 1879 г. Построено е първото училище в града през 1882, 
а по-късно опожарено през 1906 г. След военните години на първи 
януари 1912 г. е осветено новото училище “Отец Паисий”. Филиал 
на училището е открит за живеещите в сегашния квартал “Св. 
Георги” през 1929 г. към манастира с две паралелки. Този филиал 
поставя началото на днешното Основно училище “Христо Ботев”. 
УчиУчи се в слети паралелки: I-II и ІІІ-ІV отделение. Последвалите 
военни години са неблагоприятни за българския народ и 
българското образование. По-късно, през 1932 г. училището в кв. 
“Св. Георги” става самостоятелно начално училище, а през 1938 е  
построена първата училищна едноетажна сграда. С децата на 
бежанците от Източна Тракия броят на учениците се увеличава. 
Около 50-те години на миналия век са командировани от 
централнотоцентралното училище “Отец Паисий” г-н Томов, г-жа Еличка 
Продромова и г-н Божин Божинов. Същите поставят началото на 
прогимназиалното обучение. Училището прераства в основно, 
каквото е в момента, преименувано в ОУ “Христо Ботев”. През 
1972 г. е направена надстройка, изграден е втори етаж на сградата. 
Разположено е върху общински терен, с 12 класни стаи, един 
компютърен кабинет, стая за децата със СОП, медицински 
кабинет,кабинет, библиотека, стая за децата от ПДГ, помещение за 
хранене на учениците на целодневна организаця и физкултурен 
салон.

ДЯСНО:
Лиляна Илиева презентира летописната книга
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Труден е бил пътя на утвърждаване  на училището! Това е и 
причината то да не бъде вписано като самостоятелна институция 
нито в Държавен архив Бургас, нито в Музея на образованието в   
Габрово. В края на учебната 2009/2010 педагогическият съвет 
взема решение с помощта на бивши учители, ученици и родители 
да се съберат сведения и да се издаде летописна книга на 
училището.   Въз основа на запазената първа страница на Главната 
книгакнига на анхиалско първоначално училище при кв. “Св. Георги” 
от 26.07.1932 г. с писмо с ИЗХ. № КИ от 06-45/14.03.2011 г. 
Националният музей на образованието Габрово включи в архива 
на училищата в България Основно училище “Христо Ботев” 
Поморие, с начало далечната 1932 година.

През годините училището е оглавявано от директорите: Петър 
Чернев, Димитър Марков- до 1980 г, Нунка Петрова- от 1979 до 
2008 г  и Кръстинка Цветкова- от 01.07.2008 г . 

Помощник  дректори са били  Димитър Бойчев, Иван Дяков, Мара 
Маркова, Генка Баракова, Иван Тенекеджиев и Румяна Динева от 
2008/2009 учебна година.

СъсСъс своите скромни усилия  събрах запазеното в годините и 
подредих в полза на бивши, настоящи и бъдещи учители и 
възпитаници на училището.

Бъдещето започва от днес. Днес подрастващите се готвят да живеят 
по-късно, в бъдещето. То се завоюва. Днешните успехи на нашите 
ученици са залог за доброто бъдеще на България.

ДЯСНО ГОРЕ:
Факсимиле от първа страница на Главната книга на Анхиалско първоначално училище 

при кв. “Св. Георги” след учредяването му като самостоятелно училище 
№ 9 604 от 26.07.1932 г. на Бургаската окръжна училищна инспекция,

ДЯСНО ДОЛУ:
??????????????????????
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СВЕДЕНИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” 

Запазени са в Държавния архив Бургас и Община Поморие, 
включващи годините 1878/1944, Фонд № 212 К, Инвентарен опис.

ПротоколнаПротоколна книга от заседанията на Градския общински съвет 
Анхиало, 14 IV 1914 - 28 X 1914 г. Оригинал. Ръкопис, 100 л. 
Съдържа сведения за връщане имотите на манастира “Св. 
Георги”- л. 18, 19 и решение за предоставянето им на училищното 
настоятелство - л. 53, 54 и последващо решение за отдаване на 
манастирските имоти под наем- л. 66…

ПротоколнаПротоколна книга от заседанията на Градския общински съвет- 
Анхиало, 11 III 1923 - 21 X 1924 г. Оригинал. Ръкопис, 248 л. 
Съдържа сведения за продажба на общински парцели - л. 76; 
решение за съставяне на комисия по отнемането на имотите на 
манастира “Св. Георги” и предаването му на Общинско 
управление Анхиало и училищното настоятелство - л. 42, 43…  

Протоколна книга на Малкия съвет (по чл. 58 от Наредбата-Закон 
за градските общини) при Поморийската градска община. 16 X 
1937 - 19 август 1938 г. Оригинал. Ръкопис, 100 л. Съдържа сведения 
за отдаване под наем на 2750 дка училищни ниви в м. “Сиката” и 
2,5 дка лозя в м. “Хонят”за периода 1938 -1940 г. - л. 72; 
необходимост от заем в размер 600 000 лв. за строеж на училища в 
кв. “Св. Георги” и с. Сарафово - л. 1… 

ПротоколнаПротоколна книга на Градски общински съвет Поморие. 16 XII 
1937 - 26 XII 1938 г. Оригинал. Ръкопис, 97 л. Съдържа сведения за 
новостроящи се училища през 1938 г. в  кв. “Св. Георги” и в с. 
Сарафово - л. 46, недостиг на класни стаи за учениците от 
клоновата гимназия и прогимназията - л. 57, 58, определяне на 
терен за построяване пълно основно училище в града и за 
сключения за тази цел заем от Поморийската популярна банка - л. 
58, 59… 58, 59… 

Протоколна книга на Градски общински съвет Поморие. 27 XII 
1938 - 21 IV 1942 г. Оригинал. Ръкопис, 199 л. Съдържа сведения за 
строежа на основното училище и кредитирането му - л. 165, 166; 
отчуждаване на дворно място и търсене на кредит за построяване 
на прогимназия - л. 134, 135…

Протоколна книга  на Поморийската засилена общинска управа 
по чл. 56 от Закона за градските общини. 14 VII 1939 - 20 IV 1940 г. 
Оригинал. Ръкопис, 100 л. Съдържа сведения за решение за 
построяване на нова сграда за основно училище…

ПротоколнаПротоколна книга  на Поморийската засилена общинска управа 
по чл. 56 от Закона за градските общини. 20 IV 1940 - 22 XII 1942 г. 
Оригинал. Ръкопис, 200 л. Съдържа сведения за откриване на 
реална гимназия в Поморие - л. 34, 43; одобряване идейните скици 
за построяване на ново основно училище и прогимназия в 
Поморие и отдаване на търгпострояването им - л. 57, 67- 69… 

ПротоколнаПротоколна книга на Поморийски градски общински съвет. 9 
ноември1942 - 25 VII 1946 г. Оригинал. Ръкопис, 200 л. Съдържа 
сведения за решение за провеждане на търг за завършване на 
първия етап от строителството на училищната сграда в Поморие - 
л. 154; и искане на заем от фонда за строеж на основни училища 
към Министерството на народната просвета в размер на 19 млн. 
лв. - л. 160...
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1932/1933 
УЧЕБНА ГОДИНА

Из Летописните бележки на училище “Отец Паисий”: 

“Записванията“Записванията на учениците започна на 10 IX 1932 г, а първите 
редовни занятия на 15 IX 1932 г. Учителският персонал в 
централното първоначално училище е същият, както лани: главен 
учител - Т. Н. Томов с три повишения месечна заплата - 2990 лв. 
Води ІІІА отделение. Постоянни ученици, останали до края на 
учебната година в училище “Св. Георги”: 
І отделение: 33 ученици
ІІ отделение: 27 ученициІІ отделение: 27 ученици
ІІІ отделение: 31 ученици
ІV отделение: 21 ученици

ОтОт записаните общо 112 ученици, останали до края на учебната 
година са 112 ученици. І-во и ІІ-ро отделение учат слято, ІІІ-то и І
V-то отделение - също учат слято. В училище “Св. Георги” се водят 
редовни занятия - целодневни. От новоназначеният помощник 
окръжен училищен инспектор на Анхиалска учебна околия  г-н 
Димитър Николов са ревизирани учителите Т. Н. Томов и Р. 
Станева. Записките за тази учебна година са последните податки 
за ученици и учители  от квартал “Св. Георги”. за ученици и учители  от квартал “Св. Георги”. 

Последното изречение от тези бележки съобщава, че 
“първоначалното училище в кв. “Св. Георги” като пълноразвито 
има заведена своя летописна книга и в настоящата не се дават 
никакви сведения за него”. 

Запазен Училищен албум, съдържащ кратка справка, придружена 
със снимка на 16 учители, чиято професионална реализация е 
свързана с кварталското училище “Свети Георги”.

ДЯСНО
????????????????

8



ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ
ИВАН АТАНАСОВ
РоденРоден на 8 V 1872 г. в с. Дерекьой - Лозенградска околия, Тракия. 
Починал на 16 XII 1934 г. в Поморие; кавалер на Ордена за 
гражданска заслуга ІV степен. Завършва педагогически курс при 
Солунската българска гимназия през 1892 г. Учителствува 33 
години в Тракия, Македония и свободна България, в училището 
“Св. Георги” - през учебната 1929/30 година. На 15 XII 1930 г. 
напуснка длъжността излиза в пенсия. Последните си години г-н 
Атанасов прекарва в Поморие.Атанасов прекарва в Поморие.
        Горните бележки са написани от Панайот Киряков, главен учител 15.12.1939 г.

НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ГРАМАТИКОВ 
Роден на 9 XII 1896 г. в с. Горска Поляна, Средецка околия, 
Бургаска област. Завършва Педагогическата гимназия в Ямбол 
през 1919/20 г. В училище “Св. Георги” работи от 15 XII 1929 до 2 
XII 1932 г., след което е назначен при народно Централното 
училище “Отец Паисий” Поморие. През 1942 г. г-н Граматиков 
напуска учителството и става секретар на Околийското 
управление в Поморие. Няколко години е бил касиер на градското 
читалище.читалище.

ЛЮЦА ЖЕЛЯЗОВА (СТАТЕВА ДИМИТРОВА)
Родена на 17 ноември 1900 г. в с. Порой,  Поморийска околия. 
Завършва Бургаската педагогическа гимназия през 1920/21 г.  
Учителствува в “Свети Георги” от 15 XII 1930 до 25 XII 1931 г., след 
това е преместена в Централно училище “Отец Паисий”Поморие.  

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
Роден на 17 III 1908 г. в Карнобат. Завършва Ямболското смесено 
педагогическо училище през 1927/28 уч. год.  В “Св. Георги” е 
учителствувал от 26 XII 1931 до 2 декември 1932 г., като е бил и 
главен учител. По-късно става секретар на Околийското 
управление в Поморие. През 1935/36 г. е назначен като учител 
при Народно първоначално училище “Отец Паисий” Поморие. 
Към края на учебната 1941/42 г. г-н Тодоров за втори път е 
назначен за учител в “Св. Георги” - обучава първо отделение.назначен за учител в “Св. Георги” - обучава първо отделение.

ЮСТЕНИЯН ГРИГОРОВ КОЧЕВ
РоденРоден на 18 VIII 1891 г. в Струга,  Македония. Завършва 
Държавната мъжка гимназия в Битоля, след което е приет в 
Софийски университет, специалност право. Завършва два 
редовни семестъра, след което взима участие в Общоевропейската 
война като подпоручик, включително вабсолютно всички военни 
походи.  След войната учителствува в Струга и по селата в Ломска 
околия. В училището “Св. Георги” работи от 11 XI 1930 до 15 IX 
19341934 г., като в същото време е бил и главен учител, а по-късно е 
преместен в училище “Отец Паисий”. Г-н Кочев въвежда повечето 
книги по параграф 229 от Правилника за Народното основно 
училище, с което помага за отделянето на училище “Св. Георги” 
като самостоятелно първоначално училище.

ЗЛАТКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
 Родена на 18 XI 1904 г. в с. Александрово, Анхиалско. Завършва 
Бургаската педагогическа гимназия. Учителствува в селата 
Тънково и Каменар. От 13 XII 1932 г. е назначена при Народно 
първоначално училище “Св. Георги” Поморие. През времето г-жа 
Петрова е класна наставничка и библиотекарка в училището. 
През 1936 г. се омъжва за Димитър Ловечев, учител в същото 
училище. През учебната 1942/43 г. е преместена в 
новоосвободените земи.новоосвободените земи.

КРЪСТИНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Родена на 21 XII 1904 г. в с. Източно Шивачево, Новозагорско. 
Завършва Педагогическото училище в Бургас през 1923/24 г. В 
“Св. Георги” учителствува през учебната 1939/34 година и след 
това е назначена в Първоначално училище “Отец Паисий”. През 
1942/43 г. г-жа Неделчева е преместена в новоосвободените земи.

ПАНАЙОТ СТОЯНОВ КИРЯКОВ
РоденРоден на 21 VII 1905 в Лозенград, Тракия. Първоначално и основно 
образование получава в родния си град , а гимназия завършва в 
Ямбол. Първите четири години учителства из селата около 
Свиленград, след това идва в Поморийска околия. От 15 IX 1934 г. 
е назначен в Първоначално училище “Св. Георги”, където през 
цялото учителствуване е бил главен учител. Съдействал е за 
построяването на училището , за инсталирането на елекричество, 
вода,вода, изграждане на ограда. Г-н Киряков е и сред основателите на 
кварталното читалище. Основава родителско-учтелски комитет с 
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утвърден устав, съдейства за основаването на Женското 
благотворително дружество и е вземал участие във всички 
обществени инициативи.

ДОНКА МИНЧЕВА
  Родена и починала в Ловеч (25 XI 1942). Завършва реална 
гимназия с държавен изпит за редовна първоначална учителка. В 
“Св. Георги” е назначена през 1934/35 учебна година, след 
18-годишна учителска служба. Учителствува по селата в Бургаска 
област. в края на 1941 г. заболява и отива на лечение в София. На 
нейно място е назначена г-жа Иванка Петкова Шивачева.

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЛОВЕЧЕВ
  Роден на 21 VI 1910 в Казанлък. Завършва педагогическото 
училище в родния си град, учителствува по селата в Родопите. В 
училище “Св. Георги” преподава от 1938/39 г., а по-късно е 
преместен в “Отец Паисий” - като главен учител. Съдейства за 
основаването на Градския учителски комитет и построяването на 
чилищна сграда.

СВЕТОСЛАВ ИВАНЧЕВ БОГДАНОВ
  Роден на 07 I 1909 г. в Созопол. Завършил педагогическата 
гимназия в Ямбол. Син е на Иван Богданов – дългогодишен 
училищен инспектор в Поморийска околия. В “Св. Георги” 
учителств само през учебната 1938/39 година. Бил е режисьор на 
няколко вечеринки, състояли се през този период. По-късно е 
преместен в с. Кошарица.

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ГИНЕВА
  Родена на 18 XII 1906 г. в Поморие. Начално образование 
получава тук, а гимназия завършва в Ямбол през 1926/27 г. От 1927 
до 1940 г. учителствува в с. Каменар, Поморийска околия. След 
това е назначена в при Народно първоначално училище “Христо 
Ботев” в местността Харманите, Поморие. Създава ученическа 
театрална трупа, хор и дружество Червен кръст в града.   От 
1942/43 г. е главен учител.

ИВАНКА ПЕТКОВА ШИВАЧЕВАИВАНКА ПЕТКОВА ШИВАЧЕВА
Родена на 17 VI 1901 г. в Елхово. От 1941 г. преподава в “Св. Георги” 
Поморие - заместничка е на болната учителка Донка Петрова. 

По-късно преместена в централното поморийско училище “Отец 
Паисий”.

ДОНКА ЙОРДАНОВА
Родена в Поморие, тук получава основното образование, а 
педагогическо - в Стара Загора. Дванадесет години учителствува в 
с. Оризаре. През 1942/43 г. е назначена в училище “Св. Георги” в 
Поморие като заместник на г-н Апостол Йорданов.

ИВАНКА РАДЕВА ЧУХЛЕВАИВАНКА РАДЕВА ЧУХЛЕВА
Още като стажантка е ръководител на летните детски градини. 
Децата я помнят с научените от нея хубави игри и песни. От  
1942/43 г. е назначена като волнонаемна учителка и ръководи 
първи клас.

ВЕСА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА
РоденаРодена в Бургас, където и завършва реална гимназия. 
Учителствува из Бургаска околия. В училище “Христо Ботев” 
(бивше “Св. Георги”) учителства една година като волнонаемна 
учителка - през 1943/44 г. След това продължава да работи в 
гимназията в Средец.

Завършили курса на първоначално училище “СВ. Георги” 
през 1937/1938 учебна година, 20.06.1938 г 

12 13



НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ 
“НИКОЛАЙ ЛЪСКОВ” ПОМОРИЕ
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА 
НА ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”

ЛетописнатаЛетописната книга на началното училище “Николай Лъсков”, 
започната на 1 IX 1966 г., водена до края на учебната 1976/1977 г.,  
внася светлина в историята на днешиното ОУ “Христо Ботев” 
Поморие. В училището се учат деца от различни етноси - 
българчета и деца с турско етническо самосъзнание. За 
обучението на децата-билингви в нашия град научаваме повече от 
летописната книга, водена в годините от директорите на училище 
“Николай“Николай Лъсков”: Хараламбо Николов Попов, Боян Петров 
Чимов и Кица Радева.

Урок по физическо възпитание в ОУ “Хр. Ботев”

1966/1967 
УЧЕБНА ГОДИНА

ДоДо 1944 г. в България етническите малцинства живеят в пълен 
мрак  и невежество. Такова е било положението Поморие - дълги 
години принадлежащите към други етнически групи не са 
посещавали училище. Едва през учебната 1938/39 г. някои от 
децата са били прибрани в училище. От 1938 до 1943 г. те са учили 
заедно с българчетата в училище “Отец Паисий”. През учебната 
1944/1945 г. се отделят в самостоятелна паралелка и учат в къщата 
нана Джанкардашлийски. След това се преместват в къщата на Илия 
Шишманов, до изселването им в квартал “Иван Червенков” (дн. 
“Св. Георги”) през 1958 г.

От първата страница на летописната книга с кратка:

“До 1944 г. в България етническите малцинства малцинствата 
живеят  в пълен мрак  и невежество. Такова е било положението и 
с малцинството в гр. Поморие. Дълги години те не са посещавали 
училище. Едва през учебната 1938/39 г. някои от децата са били 
прибрани в училище. От 1938 до 1943 г. те са учили заедно с 
българчетата в училище “Отец Паисий” гр. Поморие. През 
учебната 1944/45 г. те се отделят в самостоятелна паралелка и учат 
в в къщата на Джанкардашлийски. След това се преместват да учат 
в къщата на Илия Шишманов до изселването им в квартал “Иван 
Червенков” през 1958 г.

През учебната 1959/60 г. продължават да се учат в самостоятелна 
парарелка към училище “Христо Ботев”- квартала. През учебната 
1962/63 г. се сливат с българските паралелки в училище “Христо 
Ботев” и се учат заедно с българчетата до учебната 1964/65 г. след 
което стана отделянето в самостоятелни паралелки. През учебната 
1965/66 г. се води като отделно начално училище – филиал към 
училище “Христо Ботев” с общо ръководство. Сформираха се 
четиричетири паралелки. Учебните занятия се провеждаха в две стаи- 
пристройка към сградата на училище “Хр. Ботев” на две смени. 
През 1966 г. се построи нова училищна сграда в близост до 
малцинствения квартал и така учебната 1966/67 г. училището се 
отдели като самостоятелно начално с отделно ръководство и 
започна учебните занятия в новата сграда. Още в началото на
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ДЯСНО:
Из летописната книга на училище “Николай Лъсков”

годината досегашните паралелки се разделиха и всички класове 
станаха по две паралелки, с изключение на ІV клас. Разкри се и 
полудневна детска градина. За директор на училището от 
началото на учебната година беше назначен Хараламбо Николов 
Попов. За дружинен ръководител на педагогически съвет беше 
посочена и изпълнява длъжността Стефка Василева. Преди 
започване на учебната година се проведоха учебни събирания на 
12,12, 13 и 14 09.1966 г. като се провеждаха по 2 часа занятия. Тези 
сбирки допринесоха за осигуряване на по-добра посещаемост и на 
15.09.1966 г. дойдоха в училище всички ученици с изключение на 
2 ученички, родени през 1951 год. Броят на учениците през тази 
учебна година е 136, разпределени в 7 паралелки. На 15.09.1966 
год.се откри тържествено новата учебна година с кратка програма 
от учениците. Директорът на училището Ламбо Попов приветства 
учениците с новата учебна година.”учениците с новата учебна година.”

Още...

“Учебните занятия започнаха нормално. Персоналът беше 
назначен навреме. Срещнаха се трудности в първите дни, защото 
сградата не беше приета и обзаведена, но в продължение на една 
седмица всичко, което е от първа необходимост беше набавено. 
Трябваше при тези условия да се отпочне работа най-вече с 
родителите, защото с тях не беше работено до сега, за да могат да 
окажат помощ както на децата, така и на учителите. През м. 
октомвриоктомври се проведе обща родителска среща, посетена масово. На 
нея беше избран родителски комитет с председател Методи 
Топалов. За първи път от децата от този квартал  се отпразнува и 
посрещна тържествено новата година. Това за тях беше голяма 
радост. Изнесе се добре подготвена програма с пиеса, балет и 
цигански танци. Тържествен ден за училището и за целия град 
беше 14 февруари 1967 год.- ден на лозаря. На този ден града беше 
посетенпосетен от др. Тодор Живков- първи секретар на ЦК на БКП и 
Председател на Министерския съвет на НРБ, който връчи 
знамето- национален първенец по лозарство- на Трудово- 
кооперативното земеделско стопанство гр. Поморие. 12 май 1967 
год. също така ще се запомни от учениците и жителите на града. 
Добре облечени, с пионерски връзки, със знаменца и цветя, строен 
по двама учениците участваха в посрещането на Леонид Брежнев- 
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Боян Чимов
директор на НУ “Н. Лъсков”
от 1968 до 19?? г.
и на СОУ “Ив. Вазов”
19??-19?? г.

първи секретар на ЦК на КПСС- придружен от др. Т. Живков и 
други официални лица.

ЗаЗа първи път на учениците от малцинствения квартал бяха 
раздадени свидетелства в края на учебната година. Беше 
подготвена  програма с много песни и стихотворения от 
учениците. На тържеството присъстваха и родителите и при тази 
тържествена обстановка се раздадоха свидетелства на успешно 
завършилите учебната година.”

1967/1968 
УЧЕБНА ГОДИНА

“Тази“Тази учебна година състава на колектива ни се увеличи с още 
един учител - Боян Петров Чимов. За дружинен ръководител на 
педагогическия съвет беше преизбрана Стефка Василева 
Ангелова. Като се има предвид, че училището ни е малцинствено 
и родителския контрол е слаб, за да се осигури стопроцентово 
посещение в първия учебен ден на 12, 13, 14 IX 1967 г. направихме 
пробни събирания. Тъй като децата трудно възприемат, нямат и 
помощпомощ от родителите си, за улесняване работата на учителите се 
оформиха четири групи занимални на обществени начала с 20% 
възнаграждение върху основните заплати. Не закъсня и работата с 
родителите. Проведоха се класови срещи, а през м. октомври се 
проведе и обща учителско-родителска среща. Много тържествено 
бе чествуван патрона на училището, който носи името на 
командира на отряда “Народен юмрук” - Николай Лъсков, паднал 
вв престрелка с жандармерията край село Козичино. 
Предварително бе проведен поход до лобното място на героя, 
посетена бе и къщата-музей на Яна Лъскова в гр. Несебър. Проведе 
се и рецитал. Първенците от рецитала и от трудовите дни, 
проведени в помощ на ТКЗС в чест на празника бяха наградени. 
Вълнуващи празници за учениците бяха и посрещането на Нова 
година, Трети март, Осми март, Първи май, Двадесет и четвърти 
май.май. На Трети март малките първокласници бяха приети в четата 
“Чавдарче”. Колко вълнуващо и тържествено се произнасяше 
клетвата от детските уста, които току що се учиха да произнасят 
българска реч. Учебната годна приключи с тържество, на което 
децата получаваха удостоверенията си и се разделяха с учителите 
си.”

1968/1969  
УЧЕБНА ГОДИНА

УчебнатаУчебната 1968/69 година започна с промени в състава на 
учителския колектив. Досегашният директор на училището 
Хараламбо Попов премина на работа в друго училище. На негово 
място беше назначен Боян Петров Чимов. Към училището ни се 
откри и щатна занималня. Както първите две учебни години, така 
и тази година бяха проведени пробни събирания на 12, 13 и 14 
септември, а на 15 IX 1968 година се откри тържествено новата 
учебнаучебна година с кратка програма от учениците. Директорът на 
училището Боян Чимов приветства учениците с новата учебна 
година.  Още в началото на учебната година се сформира една 
група занималня освен щатната с ученици от трети и четвърти 
класове под ръководството на Василка Бадарова на обществени 
начала с 20% възнаграждение върху основната заплата. Тази 
година много тържествно бяха приети ІІІ-те класове в ДПО 
“Септемврийче”“Септемврийче” край къта на големия наш български поет П. Кр. 
Яворов. Много тържествено беше отпразнуван патрона на 
училището ни. На тържеството присъстваха гости от градския 
комитет на БКП, секретаря на Градския народен съвет и 
директорите на Народно основно училище “Иван Вазов” и 
“Христо Ботев”.  Трайни спомени ще останат в съзнанието на 
учениците от 24-ти май празника на славянската писменост и 
култура,култура, особено за онези ученици, които манифестираха с 
лентата „отличник” на гърдите. Настъпи края на учебната 
година! Децата свикнаха с реда в училище и със своите учители - 
трудно им се разделяше с тях. Това добре почувстваха най-вече 
четвъртокласниците, които получаваха последното удостовере-
ние от нашето училище. 
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Празник в групата 
на г-жа Киня Саристова

ЛЯВО:
Учителският колектив 
на НУ “Н. Лъсков”

Изключително актуална и днес  е статията на директора на 
училището г-н Боян Чимов, написана за вестник “Черноморски 
фар” през 1973 г .

“Обучението“Обучението на децата от малцинството е важна задача пред 
учителите- от детската градина, та чак до завършване на  
задължителното основно образование.Какви форми и методи на  
работа са необходими, колко грижи и любов са нужни за 
учителите от началния курс, докато положат началото на 
грамотността!...

Най-ефективниятНай-ефективният метод с децата от малцинството е 
индивидуалната насоченост и любовта към тези деца.Упоритостта 
на отделния учител и неговата решителна непримиримост 
спрямо безразличието на родителите.тези качества са подчертани 
в стила на някои от началните учители и резултатите им са 
убедителни и насърчаващи.

РъководстватаРъководствата на училищата трябва да търсят обществените и 
административните ръководни органи, които да им оказват 
помощ в интерес на още-по-светлото бъдеще на тези деца.вярвам 

и съм твърдо убеден, че децата от малцинството трябва да се учат 
в смесени паралелки с българчетата, защото битието и средата са 
силни фактори за определяне на човешкото съзнание и още 
повече- формиране на детската личност.

Добрите резултати не идват отведнъж, те са плодове на 
търпението, на взаимното доверие и искреност, а за тези неща се 
иска голямо педагогическо майсторство и любвеобилно  сърце!”
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1969/1970  
УЧЕБНА ГОДИНА

“Особени“Особени промени в състава на учителския колектив няма с 
изключение на тази-  назначена е Елена Андонова за една учебна 
година на мястото на командированата Василка Бадарова. 
Традиция станаха пробните събирания на 11,12, 13 и 14 септември, 
които допринасят за осигуряване на по-добра посещаемост и на 15 
IX 1970 тържествено се откри новата учебна година с кратка 
литературно-музикална програма и слово от директора на 
училищетоучилището Боян Чимов. Освен щатната занималня сформираха се 
още две групи занимални. 23 IX 1969 г., приемането на третоклас-
ниците в ДПО “Септемврийче” е паметен ден в живота на 
децата.Като разцъфтели макове трептят връзките на детските 
гърди.стана в нашето училище тържественото честване патрона 
на училището. Трайни следи и незаличими спомени ще останат и 
в сърцата на първокласниците приети в четата “Чавдарче” в дните 
на Лениновия стогодишен юбилей.”

1970/1971 
УЧЕБНА ГОДИНАУЧЕБНА ГОДИНА

“Тази“Тази учебна година Ангелина Ванчурова бе назначена в 
училище “Христо Ботев”. На нейно място в нашето училище бе 
назначена Калинка Дапчева. Освен щатната занималня  се 
сформираха още две групи занимални. Вълнуващо и добре 
организиран беше празника – патрона на училището ни, който 
съвпадна с 60-годишнината на Николай Лъсков. Проведоха се 
добре организирани тържества: обесването на Васил Левски, 3-ти 
мартмарт - приемане на първокласниците в четата “Чавдарче”, 8-ми 
март - международния ден на жената - децата поднесоха подаръци 
на майките си.

На 1 май и 24-ти май в стройни редици, добре облечени, с лозунги 
и плакати учениците участваха в проведените манифестации за 
празниците. Много мило и вълнуващо беше тържеството по 
случай приключването на учебната година.”

1971/1972  
УЧЕБНА ГОДИНА

“Тази“Тази учебна година започна с промени в състава на учителския 
колектив. Директорът на училището Боян Чимов премина на 
друга работа - като училищен инспектор към отдел “Просвета” 
към ГНС, Поморие. На негово място беше назначена Кичка 
Радева. Нейното място беше освободено  и беше назначена за една 
година Елена Андонова. Открита бе нова паралелка първи клас и 
бе назначена на постоянно място Мария Стефанова. Към 
училищетоучилището бяха открити още две занимални. Проведени бяха 
тържества за: Обесването на Васил Левски, Трети март - 
приемането на първокласниците в четата “Чавдарче”, Осми март 
- международен ден на жената, за седмицата на книгата бе 
организиран интересен карнавал.”

Дипломиране на поредния випуск, директор - Димитър Марков
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1972/1973
УЧЕБНА ГОДИНА
“През“През тази учебна година станаха големи промени. Училището 
стана филиал на ОУ „Христо Ботев” с директор Димитър Николов 
Марков и заместник директор Димитър Георгиев Бойчев. При 
обединението на двете училища паралелките се увеличиха на 36 и 
бе назначен втори зам.директор - Мара Маркова.

За отговорник на училището бе определен Димитър Г. Бойчев, 
заместник-директор на училище “Христо Ботев”. 

УчилищетоУчилището запази името си “Николай Лъсков” не като 
самостоятелно, а като фирлиал на ОУ ”Христо Ботев”. Стана 
реорганизация и на паралелките. Оформиха се четири 
самостоятелни единични класа с четири занимални към тях. 
В края на учебната година почина Ангелинка Ванчурова, 
възпитател в училище “Христо Ботев”. На нейно място бе 
назначена Дукина Л. Палапешкова.

НаНа 12, 13 и 14 септември бяха проведени пробни занятия. Не се 
явиха част от учениците. Това разтревожи колектива. Отпочнаха 
посещения по домовете. Въпреки това до 20 октомври седем 
ученици останаха неприбрани. Ръководството на училището и 
учителите не оставиха подетата задача. Няколко родители бяха 
глобени от ГНС и учениците бяха прибрани в училище с 
изключение на един ученик от ІV клас. Впоследствие отпадна още  
единедин ученик от ІV клас. Общият брой на учениците в началото на 
учебната година бе 99, без полудневната детска градина, водена от 
Величка Горенова и посещавана от 23 деца.”

Още...

“Учебните занятия през годината се водиха нормално. 
Посещаемостта и резултатите от учебно-възпитателната работа се 
подобриха в сравнение с други години.

Училището бе посетено от окръжния инспектор, отговарящ за 
началния курс Андрей Андреев, във връзка с обследването в ОУ 
“Христо Ботев”, който даде ценни напътствия за бъдещата работа 
в училището.

Г-жа Величка Горенова
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От 1 до 30 юни се проведоха допълнителни учебни занятия с 23 
по-слаби по успех ученици. В края на годината 16 завършиха 
успешно, а 7 останаха да повтарят класа. Общият успех на 
училището в кря на годината бе “Добър” 4.11

КъмКъм училището на 18 юни бе открита лятна детска градина за 
децата на членове на ТКЗС Поморие. Същата продължи да работи 
до 15 VIII 1973 г. За учителки бяха назначени Йорданка Великова 
Ралева, редовна детска учителка и Юлия Георгиева Шишкова, 
редовна прогимназиална учителка.”

1973/1974 
УЧЕБНА ГОДИНА

“Училището“Училището продължи да бъде филиал на ОУ ”Христо Ботев”. 
Особени персонални промени не бяха направени. Разкрита бе 
нова група за деца от полудневната детска градина и бе назначена 
за детска учителка Стоянка Ангелова Дякова. Проведоха се 
пробни учебни занятия на 13 и 14 септември с цел навременното 
прибиране на учениците. На 15 септември не се явиха на училище 
само двама ученици, които по-късно бяха прибрани.

ПрезПрез учебната година започнаха да прииждат ученици от други 
селища, чиито родители нямаха постоянно местожителство, не 
изпращаха редовно децата си на училище  и се допусна отпадане 
на 7 ученици. В началото на учебната година постъпиха 90 
ученици. Дойдоха от други училища 10, преместиха се 3 и 
отпаднаха 7; така че в края на годината останаха 90 ученици без 
полудневните детски грдини. В групата на Величка Петрова 
ГореноваГоренова посещаваха 32 ученици, а в новооткритата - 23 ученици.”

Още...

“Учебните занятия се водиха нормално през цялата учебна 
година. Постепенно, макар и много бавно се подобряват 
качествата на учениковите знания. Всички заседания се 
провеждаха в училище “Христо Ботев”.

През учебната година училището не бе посетено от инспектор на 
отдел “Просвета”, Бургас.

От 1 до 30 юни се проведоха допълнителни учебни занятия с 27 
по-слаби по успех  ученици, от които 8 останаха да повтарят, а 
останалите преминаха в по-горен клас.Общият успех на 
учениците в края на годината бе “Добър” 3.92 за цялото училище, 
като за първи път не се поставиха оценки на учениците от І клас, 
които се учиха по новата програма.

Учителката,Учителката,  възпитателката на І клас преминаха през специален 
подготвителен курс в  Бургас за работа по новите програми, а през 
годината посещаваха ежемесечно училището в гр. Каблешково, 
което бе определено за базово.

Учебната година приключи на 30 юни.“

1976/1977 
УЧЕБНА ГОДИНА

“През“През учебните 1974/75 и 1975/76 година зам. директорът 
Димитър Г. Бойчев бе командирован по собствено желание от 
отдел “Просвета” Бургас в с. Манолич, Бургаски окръг. Същият 
през това време бе заместван от Иван Ташев Дяков, редовен 
възпитател в ОУ “Хр. Ботев”.

Училището продължава да бъде филиал на ОУ “Хр. Ботев”.
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През учебната 1976/77 сана намаление на щата на училището, 
поради преминаване на ІV кл. към средния курс по новата 
програма. В начално училище „Николай Лъсков” останаха само 
ученици от І, ІІ и ІІІ класове. Наложи се съкращаване на две 
учителки- една учителка и една възпитателка.

ПредиПреди започване на учебните занятия бяха изготвени списъци на 
застрашените да не се явят в училище деца и домовете им бяха 
обходени от учителите и ръководството на училището. В резултат 
на взетите мерки на 15 септември всички ученици се явиха на 
училище.

ОтпаданеОтпадане на ученици през учебната година не бе допуснато, 
макар че имаше ученици, които отсъстваха безпричинно, 
родителите им бяха глобявани и прибирани наново.

Oще...

ПорадиПоради намаляване броя на паралелките, отпадна бройката 
нещатен дружинен ръководител. Училището се посещаваше от 
щатния дружинен ръководител в училище “Хр. Ботев” Добринка 
Миланова.

УчебнитеУчебните занятия през учебната година се провеждаха нормално. 
Учителките посещаваха открити уроци в базовото училище в 
Бургас във връзка с приложението на новите програми. 
Училището не бе посетено от инспектори от отдел “Просвета” 
Бургас през цялата учебна година.

ОтОт всичко 90 ученици на допълнителна работа през м. юни 
останаха 24, от които 20 преминаха успешно и 4 останаха да 
повтарят класа.”

ЗА МИНАЛОТО
АНАСТАСИЯ СТАЙКОВА
УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ ОТ 1975 ДО 1992 
В ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ПОМОРИЕ

ВероятноВероятно училище “Христо Ботев” е построено през 1937/38 г. 
като начално училище с 4-5 класни стаи и една учителска стая. 
Преди това децата са учили в манастира “Св. Георги”. 
Материалната база и през 1944 г. беше бедна, но дворът беше 
голям и със стабилна ограда. В двора имаше чешма и тоалетни. 
Една от стаите в училището служеше за кухня, а в коридора се 
подреждаха маси и се приготвяше обяд за учениците (т.нар. 
трапезарии). трапезарии). 

Анастасия Стайкова
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Базата на това малко училище се използваше много рационално: 
тук развиваше своята дейност и читалището, и често в коридора се 
представяха пиеси от самодейния колектив - в дъното на коридора 
се устройваше сцена, а самият коридор ставаше зрителна зала. 
Освен това в училищните стаи редовно се настаняваха и семейства 
по време на честите наводнения на къщите, които се намираха 
между главната улица и морето. Тогава нямаше изградени диги и 
обикновенообикновено по време на бури през месец март наводненията бяха 
неизбежни. Впоследствие нещата се промениха.

ГОРЕ:
Випуск 1934/1935 г. в училищната 
трапезария
(в манастира, 2 III 1935 г.)

Гръб на снимката

ГОРЕ:
Възстановка на Ахелойската битка
?????? г.

ДОЛУ:
VIII кл. випуск 1971/1972 г.
кл. р-л г-жа Анастасия Теофанова
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Някои от учителите, които работеха през тези първи години бяха: 
Славка Тинева, сем. Ловичеви, госпожица Павлина Филипова и 
др. Децата учеха тук до четвърто отделение, след което 
продължаваха в V клас в Стария град - най-напред в училище 
“Отец Паисий” (днешната Професионална гимназия по туризъм 
“Алеко Константинов”), а по-късно в новопостроеното училище 
“Иван Вазов”. През 1952 г. в училище “Христо Ботев” се разкриха 
паралелкипаралелки в V, VІ и VІІ клас, но училището не беше разширено. 
Използваха се същите класни стаи в началния курс, но децата 
започнаха да учат на две смени.

Първи учители в прогимназията: Тома Томов, Еличка 
Продромова, Божин Божинов. Разширението на училището и 
построяването на втория етаж става сравнително по-късно- през 
60-те години на XX век.

Родителска 
среща

ГОРЕ ДЯСНО: 
Балетният клас

ДОЛУ ДЯСНО: 
Лазаруване, 17 май 1943 г.
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СПОМЕНИ 
ОТ УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 
РАЗКАЗА НЕДЯЛКА БОЖИНОВА, 
УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ

ПрезПрез учебната 1963 г. бях назначена за учителка по география и 
биология и нещатен дружинен ръководител в училището. 
Работата ми преди това като учител в с. Бата и завеждащ отдел 
“Наука и техника” в Пионерски дом Поморие ми помогна много в 
извънкласната дейност с учениците по отношение на 
идеологическото, естетическото, трудово, здравно и т.н. 
възпитание на учениците. В училище бяха проведени редица 
мероприятиямероприятия като: “Под сиянието на Октомври. България по пътя 
на комунизма”. Съвместно с г-жа Калиопа Щерионова, учител по 
руски език, подготвихме мероприятието, което бе изнесено пред 
учениците от Прогимназията. Същата вечер бе проведена и в 
Бургас в “Дом за културни мероприятия” пред учители по 
география и руски от Поморийска околия. На здравословна 
тематика - вечер на тема ”Здраве, здраве, ти от века най си ценно 
заза човека”. Вечерта бе изнесена пред всички ученици от училище 
и по настояване на директора др. Марков - пред родителите в 
читалище “Светлина”. Изпълняваха се различни представления 
като: деца, облечени като морков, зеле и др., разказваха какъв 
витамин съдържат, как той помага за здравето на ученика. 
Изпълняваха се различни физкултурни упражнения, гатанки, 
поговорки, сценки за вредата от пушене на цигари и употреба на 
алкохол.алкохол. Вечерта бе проведена по линия на Червен 

Божин Божинов

8. Ан. Маркова
9. Гълъбова 
10. Слави, съпруг на Гълъбова
11. Ефтимийка, прислужничка
12.Еленка, прислужничка
13.Георги, съпруг на Еленка

14. д-р Райнов
16. Недялка Божинова
17. Любо, съпруг на Бургазлиева
18. Донка Даскалова
19. Въла Дросева 
20. Дросев

1. Цвета Бургазлиева    
2. Божин Божинов
3. Димитър Бойчев
4. Димитър Марков 
5.Стефан Даскалов
6. Пенка Бойчева
7. адв. Бойчев7. адв. Бойчев

25 май 1965 г.
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кръст - организация, за която отговарях в училище. За добра 
дейност в училище бяха поканени група деца на окръжната 
конференция на Червен кръст Бургас. Ученичката Виолета 
Методиева разказа за дейността на учениците в “Христо Ботев” 
Поморие. Същата бе избрана за делегат на конгреса в София. 
Трудова дайност: За построяване кораба “Радецки” имаше 
решение парите да бъдат събрани от ученици с вложен труд от 
тях.тях. С какво желание се включиха децата в тази акция! Събираха 
хартия, стъкла, железа и всичко, което можеше да се предаде на 
вторични суровини. Дълго време пионерите заемаха трето място в 
окръга по внесени суми. За изграждане на трудови навици, 
умения, любов към труда беше предложено учениците да се 
включат в трудова дейност към предприятия. За целта с класа, на 
който бях класен ръководител, сключихме шефство с цех 
“Сладкарски“Сладкарски изделия и газирани напитки”. Класът представяваше 
“трудова бригада” с ученик за бригадир и трима звеноводи. В 
определен ден, подходящ за учебната им програма, те посещаваха 
цеха и извършваха подходяща за тях дейност. В местност сред 
гората се проведе среща на класа (трудовата бригада) с работници 
от цеха и много гости. Споделяше се опит, имаше веселие, песни, 
трапеза, забавления през целия ден. Кръжочна дейност: С 
кръжокакръжока “Защита на природата” провеждахме различни 
дейности. Проучвахме историята на солодобива и калолечението 
в Поморие. Събирахме материали, посещавахме солодобивното 
предприятие, калолечебницата. 

Олимпиада по химия, 1973 г.
г-н Б.Божинов поставя задачите

ДЯСНО:
Уччители на 24 май 1965 г.



Срещахме се с работници и служители. Изготвихме дневник със 
събраните материали. Дневникът представихме в гр. Бургас, отдел 
“Наука и техника” за отчитане на кръжочна дейност. Кръжокът 
беше награден. Дневникът “История на солодобива в Поморие” 
подарихме на Музея на солта. С кръжока “Сръчни ръце” 
изработвахме макраме, шевици, българска бродерия, изкуствени 
цветя и др. Патрон на пионерския отряд в класа беше 
партизанкатапартизанката Яна Лъскова. Пионерите имаха голямо желание да 
се срещнат с нейната дъщерята - Аелита Лъскова. Срещата се 
осъществи в Стара Загора. А какви незабравими лагерни дни и 
нощи! Толкова години съм ходила на лагери... Сред красива 
поляна и иглолистна гора, осветена от искрящите пламъци на 
лагерния огън, пристига Горският цар, заобиколен от феи. Цялата 
дружина – свита. Царят поздравява пионерите и ги моли да пазят 
гората.гората. Лагерният ден завършва с проверка: “Рапорт даден” - 
“Рапорт приет”... и песента: “Ясна вечер спуща звезден кош, / лека 
нощ другари, лека нощ,  / в лагер любим с песен да заспим.”

ДЯСНО: 
На екскурзия - учениците, с 
ръководители: Н. Божинова, Б. 
Божинов, Цв. Бургазлиева и Д. Марков

Когато манифестациите по време на празници 
бяха част от живота на училището - с плакти, 
знамена и портрети децата преминаваха в строй 
пред трибуната на главната улица. 
Начело е директорът г-н Димитър Марков.
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ГОРЕ ДЯСНО: 
Колеги на разходка 
в Слънчев Бряг

ДОЛУ ДЯСНО: 
Карнавал

Първият учебен 
ден - учители и 
ученици пред 
училището



Екскурзия на Морените във 
Витоша. Първи отляво 
надясно: Н. Божинова, К. 
Щерионова, директора г-н 
Д. Марков и В. Сивова

ГОРЕ ЛЯВО:
Родителска среща - 
дружинният ръководител 
г-жа Добринка Миланова и 
директора на училището 
г-н Димитър Марков

ДОЛУ ЛЯВО:
Пред Културен дом Пред Културен дом 
Каблешково - учениците на 
Л. Илиева и П. Калпаклиева 
са взели първа награда на 
Общинско ниво, на 
рецитала по творби на 
Ботев



Хорът на учителките 
от ОУ “Христо Ботев”  
Поморие

ГОРЕ ДЯСНО:
Септемврийска бригада с 
г-н Божин Божинов

ДОЛУ ДЯСНО:
Дружинният ръководитал 
Добринка Миланова и 
класните ръководители Зоя 
Тонозлиева и Софка 
Мандулева.



В ОУ “Христо Ботев” Поморие постъпих като директор на 14 IX 
1979 и продължих до 30 IV 2008 г. Почти цялата ми педагогическа 
практика премина тук.

ЩафетатаЩафетата поех от дългогодишния директор на училището г-н 
Димитър Марков. Заместник директори са г-н Димитър Бойчев и 
г-жа Генка Баракова. По-късно заместник директори са г-н Иван 
Дяков и г-н Иван Тенекеджиев. Учителите ме приеха радушно и 
заедно продължихме своята образователна мисия. Обучението се 
извършва в училищни сгради, отдалечени една друга.

“Броят“Броят на учениците нараства и през учебната 1980/1981 г. Вече са 
723  ученика и 46 учители. Такъв е и броят на учениците и през 
1988/1989 г. - 757 деца. Учебната година завършва с успех “Мн. 
Добър” 4.56

НУНКА ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО 
ОТ 1979 ДО 2008 ГОДИНА

Учителската колегия работѝ активно и отговорно за обучението и 
възпитанието на децата. Вниманието е насочено към развитие на 
учениковата личност през учебна и извънучебни дейности, 
възпитание в дух на толерантност в самата ученическа общност.

ЗаЗа подготовката на учениците допринася и разкритието на 
полуинтернатни групи (ПИГ). 50% от учениците ги посещават, а 
децата от кв. ”Север” са почти 100% и са обхванати в целодневно 
обучение. Разкрити са 2 полудневни групи с обхват на 5 и 
6-годишни деца невладеещи български език - за по-добра 
училищна интеграция в първи клас.

ОсъществяваОсъществява се много добра координация и интеграция с ЦДГ 
директор г-жа Елена Вълкова за предучилищната подготовка на 
децата.

Въпреки недостатъчната учебна база през учебната 1981/1982 г. се 
разкри паралелка за 6 годишни първокласници, за което е 
оборудвана класна стая за отдих и хранене.

РаботаРабота с децата билингви изисква много внимание и 
всеотдайност. Всички учители, които са работили в ОУ ”Христо 
Ботев” са допринесли за по-високия им образователен статус.

Училищното ръководство съвместно с учители, родители и 
общественост работят за подобряване на учебната база.

ВВ периода 1979/1981 г. е построена работилница с 2 кабинета за 
провеждане на часовете по трудово обучение, която е оборудвана 
с индивидуално работно място  за всеки ученик, позволяващо 
реално включване в трудова дейност. Преподавателите изнасят 
открити уроци пред колегите си от общината.

Повдигнато е нивото на училищния двор, асфалтиран заедно със 
спортната площадка и обособен самостоятелен училищен двор.
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Физкултурният салон е пригодена сграда, но това не пречи 
нашите ученици да печелят първи места на общинско и областно 
ниво - лека атлетика, борба, хандбал, футбол.
 
За подобряване на условията за обучение и труд в училището 
допринасят изградените медицински кабинет, локално парно 
отопление, поставяне на ПВЦ дограма.

ПоПо програма “Красива България” се извършва измазване и 
боядисването на сградата на училището. Изградена е площадка за 
обучение по Безопасност на движението.

ОУ ”Христо Ботев” е първото в община Поморие, където с 
активното участиена Гражданско сдружение ”Ново хилядолетие” 
е оборудван компютърен кабинет - през 1998 г.

МногоМного добри са връзките на училището с читалище “Светлина” и 
Центъра за работа с деца (дн. Общински детски комплекс (ОДК) - 
бел.ред). Организирана е възстановка на Ахелойската битка. И 
честване на патронен празник в Калофер с учениците от V до VІІІ 
клас.

ВВ училището традиционно се работи по проекти, свързани със 
защита и опазване на околната среда за изграждане на 
природозащитни умения. През 80 години (на XX в. - бел. ред.), 
поради увеличаване броя на учениците  и недостиг на класни стаи 
са изградени допълнителни сгради, но така се отлага 
изграждането на нова училищна сграда.

ПрезПрез 1982 г. в Поморие се учреди Районен дом на учителя. 
Неговото създаване е доказателство  за положителното отношение 
и грижа  на обществеността към проблемите на педагогическите 
кадри в общината. Домът на учителя се обособи като свързващо 
звено между Общинския съвет за народна просвета и Комисията 
за работа с учителите.

ЗаЗа подобряване на научната подготовка по проблеми свързани с 
преустройството на образователната система към дома се 
организира лектория, в която участват и учителите от училището. 
Лектори са преподаватели от НИПО ”Т. Самодулиев”, ПУУ Варна. 
Провежда се  общинска научно-практическа конференция на

1982 г.
Боян Чимов, Нунка Петрова, Китка Андреева, Драгомир Найденов, Мария Грудева, 
Александър Гуджуков, Мария Трайкова

48



”Приложение на комплексно интегралния подход в обучението и 
интендификация на педагогическия труд”.

За повишаване на квалификацията и разнообразяване на 
училищния живот допринася и клуба на млади учители: изложба 
на учители-художници, участие в художествена самодейност.

СиндикалнатаСиндикалната дейност в училище също допринася за 
подобряване на психологическия климат - обмяна на опит с други 
училища, екскурзии спортни състезания, лични празници - 
създава един сплотен учителски колектив.

Учителите повишават квалификацията си във ВУЗ.”

1999/2000 
УЧЕБНА ГОДИНА

“Учителският състав е от редовни учители, с изключение на 
преподавателя по английски език. В ОУ “Христо Ботев” се 
обучаваха 457 ученици, 218 от тях в среден курс. Отпаднали са 24 
ученика - по 12 във всяка степен. 

ОсигуреносттаОсигуреността с учебници се отрази върху ефективността на УВП.  
Забавиха се букварите за деца билингви в І кл., физиката за VІІІ 
кл., българският език за VІІІ кл., математиката за VІІІ кл. Няма 
учебници за VІ кл. по руски език, за VІІ кл. по английски език, 
което внася допълнителни трудности. 

Ръководството на училището създава оптимални условия за 
обучението и възпитанието на децата.” 

2000/2001 2000/2001 
УЧЕБНА ГОДИНА

“През учебната 2000/2001 година в училището се обучаваха 421 
ученици. От тях 219 бяха в начален и 202 - в прогимназиален етап. 
Отпаднали са 11 ученици, заминали - 4, придошли - 5 ученици. 

КомплектованетоКомплектоването на учителския колектив  бе извършено навреме. 
В работата по прибирането и задържането сме оставени сами да се 
справяме. Частично помагат исканите бележки за осигуряване на 
социална помощ. 

ПоПо голяма част от децата в начален етап се справят трудно с 
учебното съдържание.  Необходимо е да отбележим, че в ІІІ и ІV 
клас е недостатъчна една полуинтернатна група, затова сме 
предвидили за следващата година още една група. Класните 
ръководители осъществяват  връзка с повечето от родителите и се 
работият заедно по проблемите. 

КвалификациятаКвалификацията на учителите изостава в сравнение с 
променящата се политика на министерството на образованието. В 
училищата почти не се провежда квалификационна дейност, тъй 

Директорът на 
училището г-жа 
Нунка Петрова, 
помощник-дире
ктора г-жа Генка 
Баракова и г-н  
Георги Сивов 
посрещат посрещат 
учениците
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като не са осигурени средства. Разчита се само на курсовете за 
текуща квалификация в ППУ (общо 3 за страната). В училището 
властва тебеширът и малко остаряла  техника за онагледяване на 
образователно-възпитателния процес. Що се отнася до 
използването на компютъра като средство (текстообработка, 
електронни таблици, база данни) в училището липсват 
материални възможности и умения, и мотивация за това. 

ВъзпитателниятВъзпитателният процес в училище се осъществява в урочната 
дейност, часа на класа, училищните празнични дейности, 
свободно-избираема подготовка (СИП) и извънкласни меро-
приятия. Работи се по екологичното възпитание на децата. 

РазработваРазработва се система за безплатни учебници за семейства, които 
са затруднени материално и ще могат да получат безплатни 
учебници за деца от ІІ до VІІІ кл. Ще се изгради и система за 
вторичен пазар на учебници. Новите учебници ще се представят 
на септемврийските съвещания на експертите от ИО и след това 
на учителите. Все още не е решено дали ще въведат новите учебни 
програми за І и V кл. Предстои и генерално решение точно от кой 
клас ще започне ранното чуждоезиково обучение.”клас ще започне ранното чуждоезиково обучение.”

2001/2002 УЧЕБНА ГОДИНА

“В“В училището се обучаваха 404 ученика; в начален етап 226 и в 
прогимназиален - 178, разпределени в 18 паралелки с 6 
полуинтелнатни групи. Учебната година започна в почти изцяло 
ремонтирана училищна сграда, а също така с преподаватели по 
всички учебни предмети. Своевременно бе приета необходимата 
училищна документация - годишен план, правилник за 
вътрешния ред, разпределение.  Създадени са сравнително добри 
условияусловия за труд в училище. Паралелките са в съответствие с 
нормативните документи. Раздадени са учебници за социално 
слаби ученици. Организирани са обхождане по домовете, срещи с 
родители от рискови контингенти за прибиране и задържане  на 
подлежащи. Проведени са  разговори  с представители от 
социалните служби за отпускане помощ на нуждаещите се 
ученици. Въпреки горепосоченото все още  има ученици от кв. 
“Север”,“Север”, които трудно прибираме в училище. В училището се 
учат деца от два етноса. Отношенията между децата са 
сравнително добри. Организират се дейности за тяхното 
интегриране- екскурзии, викторини. Причината за отпадането на 
учениците е в неравностойния старт за някои от тях. Повечето от 
отпадналите ученици са деца от социално слаби семейства. Друга 
причина е немотивираността на родителите децата им да 
получаватполучават образование. Невладеенето на българския език е 
причина за недоброто усвояване на учебния материал. 

Основно обучаващите се в начален етап ученици (60% от които са 
роми) са обхванати в полуинтернатни групи, което също 
допринася за тяхното по-ефективно обучение. Децата в начален 
етап срещат трудности, защото нямат навици за учебен труд, не 
владеят български етзик, нямат подкрепата на своите 
семейства.Стремеж на учители и възпитатели е да се създават 
ритуали и тържества в училище, които да ангажират учениците и 
засилватзасилват тяхната принадлежност към училищната общност. 
Традиционни ритуали са откриването на учебната година, 
издигане на националния флаг под звуците на националния химн 
на република България. Честват се денят на будителите, 
патронният празник, Коледа; традиционни са десетдневката, в 
която учениците спортуват, рисуват, пеят, рецитират.

Българското училище се нуждае от държавна политика и грижа на 
обществото от европейски тип.”

24 май, манифестация: Нунка Петрова, директор на училището 
и учителите Добринка Миланова, Лили Иванова, Недялка Божинова
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2003/2004 
УЧЕБНА ГОДИНА

“Обучаваните ученици през настоящата година в училището в 
началото на годината са 382, а в края - 361. От тях преместени са 8, 
придошли - 8, отпаднали - 21. В пет полуинтернатни групи са 
обхванати 100 ученици.

ПрезПрез изминалата учебна година учениците от вторите класове за 
първи път имаха възможност да изучават ранночуждо езиково 
обучение по английски език. Програмата е съставена от 64 часа, 
съобразена е с психологическата и социална характеристика на 
учениците от тази възрастова група. Учебната програма има за 
цел учениците да придобият интерес към английския език, да 
разширят познанията си за други народи и култури, да усвоят 
латинскаталатинската азбука и да усвоят уменията за разбиране на 
английската реч при слушане и водене на елементарен разговор.

2002 /2003 
УЧЕБНА ГОДИНА

“Учебната“Учебната година бе тържествено открита на 16 IX 2002 г.  На 12 
септември бяха приети Правилника за вътрешния ред, годишният 
план, училищният учебен план, утвърдено бе и седмичното 
разписание. На 28 октомври се обсъдиха резултатите от входните 
нива на учениците, състоянието на училищната документация, 
утвърдени бяха планове на комисии. В края на м. ноември бе 
отчетена тематичната проверка “Организация на урока по 
математикаматематика и изграждане мотивация у учениците за усвояване на 
новото учебно съдържание.; утвърдени бяха графиците за 
класните упражнения. На 24 III 2003 г. бе отчетена тематичната 
проверка “Самостоятелната работа на учениците по български 
език и литература като средство за усъвършенстване на 
комуникативно речевата им компетентност”, както и проведените 
олимпиади и работата на СИП. На 5 май се прие план за 
подготовкаподготовка на патронен празник и 24 май; подготовка за 
приключване на учебната година в начална степен.

На 26 юни се проведе заседание на Пс относно избиране вариант 
учебници за І клас, по които ще работи училището през учебната 
2002/2003 г. След направената мотивация от преподавателите на І 
кл. ПС взе решение учебния процес в І кл. да се провежда по 
следните учебници: Буквар, Читанка, Математика, Роден край, 
Музика - издателство “Просвета - София” АД; Изобразително 
изкуство - издателство “Анубис” ЕООД; Домашен бит и техника - 
издателство “Прозорец” ЕООД.”издателство “Прозорец” ЕООД.”

ДЯСНО:
Спортна композиция 

по време на манифестация
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2004/2005
УЧЕБНА ГОДИНА

“През“През настоящата учебна година бе утвърден списък с избраните 
учебници, по които ще се води обучението в ІІІ клас за учебната 
2004/2005 година. Беше разработена и приета от Педагогическия 
съвет Стратегия за развитието на училището за периода от 2005 до
2007 година. В културно-образователната област участвахме в 
проект “Европейският съюз през детските очи”, организиран от 
Министерство на Културата и туризма, регионалните библиотеки 
нана Сливен, Ямбол, Нова Загора, Поморие и Твърдица. На 
проведената общинска викторина “Европа - нашият общ дом” 
отборът на ОУ “Христо Ботев” Поморие зае второ място в 
регионалното състезание.

Състояние на материалната база на училището: Основната сграда 
разполага с 12 класни стаи. В допълнителни сгради са 
разположени още 3 класни стаи, 2 работилници, физкултурен 
салон, библиотека и медицински кабинет. Изграден е 
компютърен кабинет за обучение на учениците в начална 
компютърна грамотност, спечелен чрез участие в проект 
“Отворено общество.” Сградата е боядисана по проект “Красива 
България”.България”. Ежегодно се извършват частични ремонти на класните 
стаи. Училището е парофицирано. Физкултурният салон е 
приспособена сграда, има физкултурна площадка с две игрища- 
футболно и баскетболно. Ежегодно се обогатява спортната база.  
Създадена е зона за отдих на учениците, която се използва за 
обучение по БД. Има недостиг на класни стаи. Няма кабинет по 
чуждоезиково обучение. Недостатъчен е броят на компютрите. 
ЛипсватЛипсват дидактически средства. Необходимо е да се 
преасфалтира спортната площадка и да се поднови осветлението. 
Не са подновени чиновете и масите в класните стаи. Няма 
размножителна техника. Не е оборудвана стаята за отдих на 
учителите.”

Спортният календар включва следните проведени дейности: 
есенен масов крос, турнир по футбол и хандбал в чест на 
патронния празник на училището под мотото ”По ботевски 
дръзки”, вътрешноучилищно състезание “Спорт против рога”, 
ден на предизвикателството- включващ няколко вида спорт 
(лъвски скок с учениците от І до VІІІ кл.), участие в “Данониада” в 
Каблешково - ІV място. Отличените в състезанията ученици бяха 
наградени.наградени. През тази учебна година се направиха подобрения във 
физкултурния салон: стая за складиране на налични пособия и 
инвентар, подмени се осветлението. 

През учебната година спечелихме проект към Бургаски влажни 
зони по инициатива “Малки проекти за образование” на тема 
“Изграждане на положителни нагласи у ученици и родители за 
опазване на ЗМ “Поморийско езеро”. Много добри изяви имаха 
децата, участници в конкурса “Птица от пластелин”, “Животът в 
езерото”, празникът “Пролетта и птиците дойдоха”. Учениците от 
среден курс проведоха серия лекции и беседи на тема “Да 
опознаемопознаем нашите птици” за ученици от начален курс. Учениците 
от VІ, VІІ и VІІІ кл. се включиха в олимпиадата по орнитология. 
Класираха се 9 ученици от явилите се 55 деца от Бургаска област.. 
Ученикът Диян Тошев бе на 6-то място.

Учениците изучаващи изобразително изкуство от класовете ІІВ, V
ІБ, VІІІА се класираха на изложби, инициирани от Общината. 
Направиха се самостоятелни изложби на Иван Дяков и Пламен 
Радев, ученици от VІІІА клас.

В училище “Христо Ботев” се зачитат правата на децата. Няма 
насилие. Работи се за интеграцията на децата, чийто майчин език 
не е български. “
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2006/2007 УЧЕБНА ГОДИНА
“В“В съответствие с реалните и съвременните тенденции за 
модернизация на образованието работещите в ОУ “Христо Ботев” 
Поморие, продължават да работят по следните основни цели: 
Осигуряване на общообразователната подготовка съобразена с 
изискванията на Закона за степента на образование, 
общообразователния минимум, учебния план и утвърдените с 
учебните програми стандарти; Формиране на национални и 
общочовешкиобщочовешки ценности на основата на принципите на 
хуманизма, демократизма и толерантността; Подпомагане 
адаптирането към образователния процес на деца със 
специфични потребности и чийто майчин език не е български;
Успешно въвеждане на новите учебни планове и програми І-V 
клас и изпълнение на ДОИ; Разширяване обхвата на задържане в 
училище и пълноценно образование на учениците до 16 г. 
възраст; Използване възможностите на програмата по 
“Гражданско образование” за успешно интегриране на 
подрастващите в обществото.

ПрезПрез учебната 2006/2007 г. в училището се обучаваха 344 деца. От 
тях успешно завършиха 320. От общия брой ученици в края на 
годината са отпаднали по социални причини 35, 1 заминал в 
чужбина, 15 - придошли по тяхно желание. Броят на учениците в 
сравнение с предходните години намалява поради демографски 
причини и нежелание на родители с турско етническо 
самосъзнание да изпращат децата си на училище. Броят на 
учениците,учениците, отпаднали от училище е увеличен поради ранни 
женитби и социално слаби семейства, и нежелание да се учат. 
Няма ефективни санкции за родителите, неизпращащи децата си 
на училище.”

Още...

“През учебната 2006/2007 г. бе извършена подмяна на дограмата 
на учебните стаи с ПВЦ. Приоритети в ОВП през новата 2007/2008 
година: Развитие на учениковата личност чрез общообразова-
телнателна подготовка, ЗИП, СИП и извънкласни дейности, съобразени 
с преобладаващите интереси и възможностите на училището; 
Интеграция на учениците от етническите малцинства и децата със 
специфични образователни потребности за адаптиране към 
образователния процес и бъдещата им реализация; Разширяване 
обхвата и Разширяване на проекти за подобряване на учебната 
база и условията на труд и отдих в училище.”

2005/2006 УЧЕБНА ГОДИНА

“През“През учебната 2005/2006 г. в ОУ “Хр. Ботев” се обучаваха 367 
ученици. В начален етап - 168 и в прогимназиален- 201 ученици, 
разпределени в 18 паралелки при средна пълняемост 20 ученика. 
Причините за отпадането са социални и нехайство. Наред с това 
са допуснати и голям брой отсъствия за учебната година. През 
учебната 2005/2006 г. разкрихме подготвителна група. Започнаха 
16 деца, завършиха 14. Децата са билингви. Учениците се 
включихавключиха през годината в общоучилищни тържества за 
патронния празник, за Левски и Трети март. Традиционен стана 
пролетния карнавал и тържественото шествие за Двадесет и 
четвърти май. Взеха участие в кроса в чест на празника на гр. 
Поморие. ІVА кл. взе участие в конкурс-рисунка “Пролетен букет 
за моя роден край” и получи втора награда. Въпреки големите 
трудности бе организирана екскурзия с - и ІV кл. до Плевен и 
ВеликоВелико Търново, където децата получиха на живо урок по 
родолюбие. Като пропуск отчитаме, че не сме успели да намерим 
спонсори, които да подпомогнат социално слабите деца в 
училище, които да отидат и да се запознаят с историческото 
минало на нашата страна.

През годината учениците усвояваха уроци, проведени чрез 
интернет, включваха се във виртуалната библиотека, изготвяха 
табла, схеми. Участваха в състезанието по орнитология на 
природозащитен център “ПОДА” . И тази година учениците се 
представиха на много добро ниво.

От новата учебна година започва задължителната обучение по 
ИКТ от прогимназиален етап.

ЗаЗа да изпълни своите социални функции, училището трябва да се 
превърне в желана територия за ученици, учители, родители, 
общество. 

ПриетатаПриетата от Народното събрание и разгледана и обсъдена от 
учителите Програма за развитие на училищното образование 
поставя предизвикателства, които трябва да бъдат решени: 
Вътрешно оценяване; Оценката на труда на учителя; Овладяване 
на ИКТ; Чуждоезиковото обучение; Засилване възпитателната 
работа.”
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2008/2009 УЧЕБНА ГОДИНА
“Някои“Някои от часовете по СИП “Защита на природата” бяха 
проведени нестандартно и вместо лекция или обикновен урок 
децата сами бяха поставени в ситуация на лектори и обучаващи. 
За  Европейските дни на птиците през първата събота и неделя  на 
октомври  десетки хиляди природолюбители в цяла Европа 
излизат по едно и също време сред природата, за да наблюдават 
птици и да се забавляват.

УченицитеУчениците от ОУ “Христо Ботев” Поморие не остават безразлични 
и сами измислиха как да се включат  в инициативите. Сами 
подредиха кътове със снимки на редки и застрашени птици, 
населяващи влажните зони. По подобен начин бе организиран и  
Международният ден на Черно море 31 октомври 2008 г. 

УченицитеУчениците с желание  се включиха в инициативите, организирани 
от Федерация на природозащитни сдружения Зелени балкани. 
Децата  от СИП ”Защита на природата” от VI и VII класове 
участваха в   почистването на  пясъчните дюни в ЗМ ”Поморийско 
езеро”, като част от Eвропейската  екологична мрежа “НАТУРА 
2000”.

В Деня на Черно море учениците от СИП “Защита на природата” 
организираха дискусия  “Научи повече за Черно море” с децата от 
IVА кл. Всички са спечелени за каузата “Да пазим природата!”

ЛЯВО:
Новите ученически 
униформи

Новите ученически 
униформи
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2008/2009 УЧЕБНА ГОДИНА

“От“От учебната 2008/2009 година в училището е организирано 
видеонаблюдение. По общинската програма за закрила на детето 
монтирани са четири камери по коридорите  на училището и три 
на сградата с обхват училищния двор. Осигурена е и физическа 
охрана на двусменен режим. Специалния пропускателен режим 
допринесе за ограничаване на достъпа на външни лица и опазване 
здравето и живота на децата.Монтирането на видеонаблюдението 
оказаоказа положително въздействие по отношение на опазване на 
материалната база в училище и овладяване на агресията у децата.  
По програмата за закрила на детето в училището  работиха и две 
психоложки, беше финансирана екскурзия на наши ученици до 
о-в Тасос и извънкласните форми тенис на маса и здравно  
образование на учениците от VІ и VІІ клас.
 
Синдикалната организация е със традиции и има положително 
влияние при регулиране на трудовите отношения с директора на 
училището. Председателят на синдикалната организация участва  
в комисията за диференцираното заплащане и съгласува 
решенията за кариерното развитие на учителите. Има подписан 
КТД на ниво училище.

През учебната 2008/2009 учебна година училището работи по 
проекти по европейски програми: Национална програма 
“Училището - територия на учениците” - 11 124 лв: изработване на 
униформи за 255 ученика (117 момичета и 138 момчета); 
изработване на училищно знаме.”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал”
BG051PO001-4.1.02 “Без Звънец”BG051PO001-4.1.02 “Без Звънец”
В допълнителното обучение по проекта за преодоляване на 
пропуските и изоставането на учебния материал бяха обхванати 
42 деца от подготвителен до III клас, организирани в 6 групи. 

2009/2010 УЧЕБНА ГОДИНА
“Училището“Училището има оптимален капацитет за обучение на 20 
паралелки.През учебната 2009/2010 се обучават 19 
паралелки.Прогнозата за следващата учебна година е първи клас 
да бъдат две паралелки и да бъдат задължително на целодневно 
обучение.От 2010 г с въвеждането на новия Закон за народната 
просвета предстои задължителна двугодишна предучилищна 
подготовка на децата.В този смисъл  се запазва тенденцията за 
увеличаване броя на паралелките.увеличаване броя на паралелките.

Посрещане на новите членове в колектива: 
Кръстинка Цветкова, Румяна Динева, 
Силвия Костеризова и Милена Ангелова

Г-жа Румяна Динева награждава 
участниците в рецитала, 
посветен на патрона на училището

Г-жа Гинка Дикова, директор 
на ОУ ”Найден Геров” Бургас 
приветства учениците и 
учителите на празника на 
училището

23 XII 2008 г.
Представяне на символите на патронния празник на училището
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Все още има паралелки с малък брой ученици.През тази учебна 
година Общински съвет Поморие гласува 6 144 лв. за дофинан-
сиране на маломерните паралелки в нашето училище. Забелязва 
се една устойчивост на тенденцията учениците след VII клас да 
кандидатстват в средни училища в Бургас.

Колективът на ОУ”Христо Ботев е комплектован от 27 учители, 
един помощник-директор, директор и 7 работници помощно-
обслужващ персонал:обслужващ персонал:
·  учители начален курс – 9
·  учители среден курс – 9, ОКС - магистър
·  учители среден курс – 2, ОКС - бакалавър 
·  учители по чужд език – 2
·  възпитатели – 4
·  главен учител – 1
·  ·  главен възпитател – 1
·  ресурсен  учител – 1
УчителитеУчителите са разпределени и работят в следните методически 
обединения: методическо обединение на учителите от начален 
курс, на учителите по природо-математическите науки и 
методическо обединение на учителите по хуманитарните науки. 
Всяко обединение има план, провеждат се сбирки и мероприятия 
по обединения.

ВВ ОУ”Христо Ботев” педагогическата колегия има изградени 
навици за ред и дисциплина.Учебната година премина спокойно 
при много добра организация на образователно-възпитателния 
процес.

ПрезПрез настоящата учебна година бе избран ученически съвет от  24  
ученици. В продължение на две учебни години е обновена изцяло 
материалната база на училището. Сменена е подовата настилка, 
осветителните тела, вътрешната дограма и обзавеждането във 
всички класни стаи.

НаНа ПС бе приета Стратегия за развитието на училището за 
2010/2015 г. Стратегията за развитие на ОУ ”Христо Ботев” се 
основава на принципите и насоките на Закона за народната 
просвета, Правилника за развитие на закона за народната 
просвета, Програмата за развитието на образованието науката и 
младежките политики 2009-2013 г., Стратегията за развитие на 
образованието в община Поморие и на спецификата на 
училището.училището.

Времето в което живеем се характеризира с бързото развитие на 
информационно-комуникационните технологии и навлизането 
им във всички сфери на икономиката, бита и обществения 
живот.Епохата ни е епоха на знанието. Отчитайки сериозното 
изоставане на образованието от потребностите на съвременното 
общество, ЕС  в така  наречената Лисабонска стратегия още през 
2000 г постави  нови, амбициозни изисквания към образованието 
нана младите хора: ”Новото общество, основано на познанието, ще 
донесе фундаментални последици за нашите общообразователни 
системи, налагайки на всяка държава-членка да преосмисли начините за 
приспособяване на предучилищното, основното и средно образование към 
новите реалности...”1 (Европейски съвет от Лисабон - стратегия за 
икономическо и социално развитиена Европа стр. 21)

Отчитайки въздействието на новите реалности върху мисията и 
целите на училището, в условията на “Общество на знания” и 
осъзнавайки значението на стратегическото планиране като 
средство за мотивиране на училищния колектив, за осъществяване 
на промяна, ръководството на ОУ ”Христо Ботев” Поморие, 
подкрепено от група амбициозни учители, взе решение да се 
предприемат действия относно разработване на стратегия за 
развитиеразвитие на училището за период от 5 години 2010-2015 г. 
Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в 
промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите в 
посока на осъществяване на новата мисия на училището: 
качествено образование, основано на личностен подход.

ЕКИП ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА:
1. Кръстинка Иванова Цветкова, директор на училището
2. Румяна Райчева Динева. помощник-директор 
3. Живка Иванова Митева, председател на СО
4. Силвия Райчева Костеризова, учител ПДГ
5. Минка Александрова Георгиева, начален учител
6. Йонка Костадинова Дюлгерова, председател на МО нач. курс
7. Лиляна Димитрова Илиева, главен учител
8. Златка Колева Дурева, председател на МО
9. Силвена Дякова, главен възпитател9. Силвена Дякова, главен възпитател

През учебната 2009/2010 г. в ОУ “Христо Ботев” Поморие работят:

І. РЪКОВОДСТВО
Директор – Кръстинка Иванова Цветкова
Помощник – директор по учебната дейност:
Румяна Райчева Динева
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ІІ. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Главен счетоводител – Иванка Талигарова
Касиер-домакин – Пенка Христозова
Библиотекар – Ваня Пулева

ІІІ. УЧИТЕЛИ 
СРЕДЕН ЕТАП 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Лиляна Димитрова Илиева - главен учител, магистър 
Величка Илиева Кечеджиева, магистър

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Милена Димчева Ангелова, бакалавър

МАТЕМАТИКА 
Живка Иванова Митева, бакалавър
Цвета Атанасова Иванова, професионален бакалавърЦвета Атанасова Иванова, професионален бакалавър
Кръстинка Иванова Цветков, магистър

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Цвета Атанасова Иванова, професионален бакалавър

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Елена Граматикова, магистър
Златка Колева Дурева, магистър
Живка Иванова Митева, бакалавърЖивка Иванова Митева, бакалавър

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Костадин Георгиев Тонозлиев, магистър
Румяна Райчева Динева, магистър

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Костадин Георгиев Тонозлиев, магистър
Румяна Райчева Динева, магистър

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕБИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Златка Колева Дурева, магистър

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Христина Георгиева Райкова, бакалавър
Златка Колева Дурева, магистър

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
Димитрина Димова Иванова, професионален бакалавър

МУЗИКА
Венета Кирова Пеева, магистър
Боян Димов, магистър

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Пламен Вълканов, бакалавър

НАЧАЛЕН ЕТАП
Силвена Димтрова Дякова – главен възпитател, бакалавърСилвена Димтрова Дякова – главен възпитател, бакалавър
Силвия Райчева Костеризова, бакалавър
Елеонора Янкова Янева, бакалавър
Тодорка Кръстева Желязкова, магистър
Елена Тодорова Виглова, бакалавър
Ивелина Дончева Николова, бакалавър
Анастасия Иванова Желева, бакалавър
Димитринка Атанасова Калчева, бакалавърДимитринка Атанасова Калчева, бакалавър
Наташа Давидова Дерменджиева, магистър
Катя Георгиева Николова, бакалавър
Минка Александрова Георгиева, бакалавър
Йонка Костадинова Дюлгерова, бакалавър
Славка Камбурова, бакалавър
Иванка Колева Павлова, бакалавър
Ганка Петрова Демирева, бакалавърГанка Петрова Демирева, бакалавър
Мария Саристова, бакалавър
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И 
ЕТАПИ НА ПРОЕКТИ 2009/2010 
НА УЧИЛИЩНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО НИВО

ОП “Развитие на човешките ресурси”

Национални програми

ĐĐĐĐĐĐĐĐ,
ĐĐĐĐĐ
ĐĐ „ĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐ”
ĐĐĐĐĐĐ BG05PO001-4.1.02
”ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐ,
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ”ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ”
ĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐ BG051PO001/3.01.01
„ĐĐĐ Đ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ”- 
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ 
“ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ”

ĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐĐ

1 080 ĐĐ.

2 385 ĐĐ.

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
ĐĐĐĐĐĐĐĐ 

1 080 ĐĐ.
3 272 ĐĐ.

2 790 ĐĐ.
800 ĐĐ.

ĐĐ. Đ-ĐĐ
ĐĐ-ĐĐ 

42 Đ-ĐĐ
6 ĐĐ-ĐĐ

18
2

ĐĐĐĐĐĐĐĐ,
ĐĐĐĐĐ
ĐĐ ĐĐ ĐĐ-ĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ Đ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐ” ĐĐĐĐĐ ”ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐ ĐĐ 
ĐĐ Đ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ I-IV ĐĐĐĐ”ĐĐ Đ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ I-IV ĐĐĐĐ”
ĐĐ “ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ - ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ” ĐĐĐĐĐ ”ĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐ”
ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐĐĐĐ
ĐĐĐĐĐ”ĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐ”ĐĐĐĐĐ”ĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐĐĐ ĐĐĐ”
ĐĐ “Đ ĐĐĐĐĐ ĐĐ ĐĐĐĐĐ ĐĐĐĐĐĐ”

ĐĐĐĐĐĐĐĐ 
ĐĐĐĐĐĐĐĐ

7 650 ĐĐ.

7 427 ĐĐ.

1 674 ĐĐ.

2 300 ĐĐ.

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ
ĐĐĐĐĐĐĐĐ 

11 484 ĐĐ.

420 ĐĐ.

2 300 ĐĐ.

ĐĐ. 
ĐĐĐĐĐĐĐ

210

50
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салон; на санитарните възли; на компютърния кабинет; сменено 
обзавеждането и подовата настилка на втория етаж на училището; 
за целодневната организация е беше направено  преустройство на 
помещение за обедно хранене. Сменени са всички  дъски в 
класните стаи, дограмата, подиумите и осветителните тела.За 
всички класни  е закупена нова училищна мебел. 

Учебно-възпитателнатаУчебно-възпитателната работа в ОУ ”Христо Ботев” Поморие през 
учебната 2010/2011 г. беше организирана в съответствие с ДОИ и 
основните цели и приоритети, заложени в  Стратегията  за 
развитие на училището и училищния годишен план.
1.1.1.1. Повишаване на качеството на обучение и образование чрез 
въвеждане, прилагане и методическо осигуряване на ДОИ за 
учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници. 
Успешно въвеждане на новите учебни планове и програми в І-VІІ 
клас. 
1.2.1.2. Разширяване обхвата на задържане в училище и пълноценно 
образование на учениците до 16 год. възраст. Реинтегриране на 
ученици в задължителна училищна възраст.
1.3. Осигуряване на равен достъп до образование и подпомагане 
адаптирането към образователния процес на деца със 
специфични потребности.
1.4. Интеграция на децата , чийто майчин език не е български
1.5.1.5. Подобряване системата на контрол с цел подпомагане на 
учителите при воденето на ЗУД и овладяване от учениците на 
образователните стандарти.
1.6. Повишаване на мотивацията за активен учебен процес чрез 
подобряване качествената страна на планирането, организацията 
на дейността на методическите обединения и комисиите.
1.7.1.7. Осигуряване на условия за методическа и квалификационна 
дейност на учителите за поддържане на професионалното им 
равнище и за осигуряване на условия за тяхното кариерно 
развитие.

През 2010/2011 училището ни участва в следните проекти:
“Без“Без свободен час” - През тази учебна година учителите са 
отсъствали 68 дни - 320 часа. Отсъствията са предимно от 
болнични. Осигурено е заместване на отсъстващите учители.
“С грижа за всеки ученик”- три групи- по математика, химия и 
английски език.Участваха 15 ученика. Всички имат повишение на 
успеха спрямо миналата учебна година. Осигурени бяха 2310 лв. 
за реализиране на дейностите по проекта.”

2010/2011 УЧЕБНА ГОДИНА

“През учебната 2010/2011 г в ОУ ”Христо Ботев” Поморие се 
обучаваха 332 ученика, разпределени в 18 паралелки. 
Материалната база е недостатъчна за едносменно обучение.Беше 
направен ремонт: на покрива на училището и физкултурния 
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Малкото запазени лични вещи сякаш докосваха  с необяснима 
топлота сърцата на посетителите и като че ли разказваха без думи 
за своя притежател.

ДългоДълго  време възпитаниците  на Основно училище „Христо Ботев” 
разглеждаха красиво подредените стаи  в родната къща на 
поета-революционер. На излизане от музея  споделиха своите 
впечатления в книгата за посетители и с чувство на  
признателност заявиха “Горди сме, че сме българи”.

ОРГАНИЗИРАНЕ 
И ПРОВЕЖДАНЕ 
НА СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ НА СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 
В УЧИЛИЩЕ
МеждуучилищниятМеждуучилищният турнир по спортно-състезателни игри, 
организиран от община Поморие ,започна през месец февруари 
2011 г. В него взеха участие отбори от цялата община. ОУ ”Христо 
Ботев” Поморие се представи в следните спортове: хандбал, 
футбол, тенис на маса, волейбол и баскетбол. В отборите се 
включиха момичета и  момчета от V-VII клас.

НаНа 10 II 2011 г. в Поморие се проведе първенство по хандбал,на 
което отборът на момчетата зае I място и се класира за областното 
първенство в Бургас. След оспорвана борба  момичетата заеха 3 
място. На 11 II 2011 г. момчетата от отбора ни по тенис на маса  се 
класираха в първата петица след много оспорвани срещи.

СледващотоСледващото голямо изпитание за нашите ученици беше 
първенството по баскетбол в Каблешково. Там постигнахме 
големи успехи,въпреки лошите атмосферни условия и 
оспорваната борба под коша. Момчетата заеха I място и се 
класираха за областно първенство.Момичетата заеха II място. Бяха 
наградени с грамоти и флагчета.

ГОРДИ СМЕ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ
РУМЯНА ДИНЕВА
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР

В нашето училище  е традиция  изявени ученици да бъдат 
награждавани с безплатна екскурзия  по определен маршрут.

ВВ две поредни години учениците от среден , а след това и от 
начален етап посетиха град Калофер – родното място на нашия 
патрон Христо Ботев.

ГолямГолям интерес  предизвика  родната къща на поета.С огромно 
вълнение и преклонение пред героя на националната революция  
учениците се спираха пред витрините с изложени-те снимки на 
родителите , на родословното дърво , на приятелите, любимата и 
дъщерята.

РазглеждахаРазглеждаха знамето, четническата униформа,  макета на кораба 
“Радецки”, с който Ботев пристига в поробената си родина за да 
помогне на въстаналите.
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2012/2013
УЧЕБНА ГОДИНА

НаНа 17 IX 2012 г. с много вяра, надежда и любов открихме  учебната 
година - тази, в която училището чества своя 80-годишен юбилей. 
Официални гости на тържеството бяха народният представител 
д-р Галина Милева, кметът на община Поморие г-н Иван 
Алексиев, зам. кметът Диана Апостолова, много родители. Беше 
представена богата литературно-музикална композиция. 
Директорът на училището г-жа Кръстинка Цветкова поднесе 
приветствиеприветствие към всички присъстващи и прочете поздравителни 
адреси от министър Сергей Игнатов и от областния  управител г-н 
Константин Гребенаров. 

С голямо вълнение първокласниците прекрачиха за първи път 
училищния праг, водени от своите учители.

Откриване на 2012/2013 учебна година, 
директор - Кръстинка Цветкова

ЛЯВО:
ІІІ а клас с кл. р-л г-жаЕлена Виглова

На 18 II 2011 г. в Поморие се състоя състезание по волейбол,на 
което отборът на момчетата след оспорвана борба зае II място.

На 25 II 2011 г. на стадиона в Поморие се проведоха срещите от 
Общинското съревнование по футбол. Участваха отбори от цялата 
община. Нашият отбор зае VII място.

Най-тежкиНай-тежки се оказаха срещите от Областното първенство в Бургас, 
където участваха най-добрите отбори. Всички бяха много добре 
подготвени и с висок спортен дух. Децата от нашето училище  
дадоха всичко от себе си и се представиха много добре - момчетата 
ни заеха III място на състезанията по баскетбол и хандбал.

СС голямо удоволствие учениците участваха и в проведения 
спортен празник на 28 V 2011 г. Те се включиха активно в общите 
и индивидуалните състезания. Взеха участие ученици от II до VIII  
клас. За децата от начален курс бяха подготвени щафетни игри 
със състезателен характер - народна топка, дърпане на въже и т.н. 
По-големите се състезаваха по футбол, баскетбол и волейбол.
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17 IX 2012 г.
Откриване на 2012/2013 учебна година

ДОЛУ: 
Приветствие от първокласниците за:
г-н Иван Алексиев, кмет на Община Поморие,
г-жа Диана Апостолова, зам. кмет,
??, еди-какъв-си,??, еди-какъв-си,
г-жа Кръстинка Цветкова, директор на ОУ “Хр. Ботев” Поморие

На 18 II 2011 г. в Поморие се състоя състезание по волейбол,на 
което отборът на момчетата след оспорвана борба зае II място.

На 25 II 2011 г. на стадиона в Поморие се проведоха срещите от 
Общинското съревнование по футбол. Участваха отбори от цялата 
община. Нашият отбор зае VII място.

Най-тежкиНай-тежки се оказаха срещите от Областното първенство в Бургас, 
където участваха най-добрите отбори. Всички бяха много добре 
подготвени и с висок спортен дух. Децата от нашето училище  
дадоха всичко от себе си и се представиха много добре - момчетата 
ни заеха III място на състезанията по баскетбол и хандбал.

СС голямо удоволствие учениците участваха и в проведения 
спортен празник на 28 V 2011 г. Те се включиха активно в общите 
и индивидуалните състезания. Взеха участие ученици от II до VIII  
клас. За децата от начален курс бяха подготвени щафетни игри 
със състезателен характер - народна топка, дърпане на въже и т.н. 
По-големите се състезаваха по футбол, баскетбол и волейбол.
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Еди-кой-си-клас
с класен ръководител г-жа ?? и ?? ИСТОРИЯ 

1879 - Начало на образователната традиция в Поморие.

1882 - Построено е първото училище в града, а по-късно 
опожарено - през 1906 г. 

1912 - На 1 януари е осветено новото училище “Отец Паисий”. 
Децата от кв. ”Св. Георги” ходят пеша до града на училище.

19291929 - Към манастира “Св. Георги Победоносец”е открит  филиал 
на училището с две паралелки за живеещите в сегашния квартал. 
Този филиал поставя началото на днешното ОУ “Христо Ботев”. 
Учи се в слети паралелки: І-ІІ и ІІІ-ІV отделение. 

1937/38 - Построена е първата самостоятелна едноетажна сграда.

1952 - В училище “Христо Ботев” се разкриват паралелки в V, VІ и 
VІІ клас.

1966/67 - Първият випуск, завършил VIII клас в училището.1966/67 - Първият випуск, завършил VIII клас в училището.

1971/72 - Построен е вторият етаж на училището.

С много любов,  уважение и признателност  към всички бивши учители 
събрахме материалите и написахме летописната книга на ОУ ”Христо 
Ботев”.

ПосвещавамеПосвещаваме я на 80-годишния юбилей на училището, с пожелание към 
настоящите и бъдещи учители и ученици да съхраняват и обогатяват 
традициите на родното училище!

1 XI 2012 г.

КРЪСТИНКА ЦВЕТКОВА
 ДИРЕКТОР НА ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” 
ПОМОРИЕ
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