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ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Било е отдавна. Толкова отдавна, че от старите албуми ни гледат

широки усмивки и лъчезарни лица, а днес вече побелели и помъдрели мъже и жени.

Толкова отдавна, че днес ни се струва трудно обясним техният ентусиазъм и

желание, всеотдайност и работоспособност. Но не толкова отдвана, за да не

познаем в тези променени лица и днес нещо от пламъка на Първите, от

трудолюбието на пионерите. Не толкова отдавна, наистина, защото паметта е

свежа, спомените често ги спохождат, тревожат сънища, разказват....

"Решение на Министерството на нодната просвета:

От новата учебна 1970/71 г. в град Белене се открива средно

политехническо училище. Срокът на обучение ще бъде тригодишен. Първоначално

ще бъдат приети 105 ученици, завършили осми клас. През времетраенето на

обучението всеки младеж и девойка ще може да получи определена специалност.

Онези, които завършват училището, ще могат да кандидадстват във всички висши

учебни заведения в страната и чужбина. Те ще могат да получат всяка желана

квалификация, за която се изисква необходимият образователен ценз по

специалността.

Молби и документи се приемат в канцеларията на Второ основно

училище "Васил Левски" - Белене до 5 август т.г."

В началото са проблемите - един от друг по-сериозни и неотложни.

Няма подходяща материална база, няма правоспособни учители, липсват нужните

учебно - технически средства. Но с идеята за новото училище живее целият град и

помощ иде отвсякъде. За директор на гимназията е назначен Георги Крачунов

Трушков. Дом за най-бездомния поет Димчо Дебелянов предлага младият колектив

на първия си учителски съвет. Средното политехническо училище е наречено "Димчо

Дебелянов". Има нещо символично в това - Дебелянов е винаги обичаният, най -

малко белязан и клиширан от идеологемата като един или друг, винаги четен и

препрочитан от различни възрасти и поколения. Има нещо символично в

дълголетния му живот, идещ от недалечното минало и отиващ в бъдещето.

С името на поета училището поема своя път.... 

15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и

летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва

неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето

съществуване в историята на средното общо образование.
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"Добре дошли в новото училище !"

Така украсената с цветя училищна сграда посреща първия випуск на 

СПУ "Димчо Дебелянов" (три паралелки по 30-34 ученика). В атмосферата на 

жълто-кафявата есен се редят приветствени думи към първите деветокласници 

от гостите на тържеството Традиционни благослови, думи на надеждата, вярата 

и упованието. Класните стаи се пълнят с младежки жар и любознателност, 

душите - чисти, очите - широко отворени и жадни. Учителите посрещат първите 

си ученици с надежда и амбиция, със знания и любов. Същата година започва да 

репетира естраден състав, да се отбелязва патронният празник с първата 

щафета за купата "Димчо Дебелянов", станала вече традиционна и преходна, 

сформиран е и хандбален отбор...

Уроци по родолюбие и патриотизъм; по човещина! Професионализъм, 

любов и уважение, сговор и разбирателство между учители и ученици - само това 

прави преодолими неизменните трудности и препятствия на Началото.

На 24 май 1973 г. се разделят с преподаватели и училище първите 

възпитаници на СПУ "Димчо Дебелянов". Миг на равносметка за учители и ученици, 

миг на радост и тъга, на гордост и чувство за добре свършена работа. Празник не 

само за училището, но и за целия град. От този ден гимназията всяка пролет ще се 

прощава едновременно болезнено и радостно. Жълто-кафявата есен ще посреща и 

приютява ученици млади и красиви, първите дни на Възкресението ще ги изпращат 

поумнели и пораснали, с благослов! И така, години наред - до днес...

От 04. 11. 1975 г. това става в Нов дом. Открита е новата сграда на 

училището. По-светло и уютно, по-просторно, с по-големи възможности за 

успешна научно - методическа работа. И отново много ентусиазъм и желание, за 

да заработят новите кабинети, за да могат младите хора да идват и се учат с 

любов. Редят се музикални и литературни събития, срещи с творци и спортисти, 

тържествени и професионални вечери, театрални постановки, прегледи на 

ученическото и учителското творчество, прегледи на художествената 

самодейност... И всички те - подбудени от преподава- телите, подготвени от 

техния професионализъм, изпълнени от техните ученици. Идват закономерно и 

престижните награди за колектива и индивидуалните отличили се. Най-високата 

от тях е "Колектив - първенец в републиката за VIII петилетка".

Месец септември 1986 г. ЕСПУ "Димчо Дебелянов" отваря врати, за да 

посрещне четиринадесетия си випуск с ново ръководство. От 1986 до 1992 г. 

директор на училището е г-жа Донка Иванова Кирицова. 
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Трудни за колектива на училището и страната ни години. Преосмисляне и 

преоценяване на ценностите, търсене на нови, извеждане на приоритети. 

Колективът е достойнство и твърдост на духа, посреща предизвикателствата на 

времето, освобождава се от стари илюзии и се пази от нови, дълбоко съхранява 

изконни национални и личностни добродетели, за да ги пренесе чрез своите уроци в 

бъдещето. Ентусиазмът отстъпва място на задълбочени професионални търсения, 

уроците по възпитание се заменят с високи изисквания към научната подготовка на 

учениците. Училището трябва да намери своето място в наситеното с политически 

страсти и лични амбиции национално пространство. Все по-трудно 

общообразователните училища успяват да убедят родители и ученици в 

предимствата на този тип обучение. 

От 1993 г. директор на СУ "Димчо Дебелянов" отново е Георги Трушков.

От 2006/2007 учебна година директор на училището е Радка Дончева, чийто принос 

за развитието, издигането и авторитета на училището е огромен. 

А от 2016 г. с навлизането на новия закон за училищното и предучилищното 

образование е г-жа Анелия Генова, учител по български език и литература.

На 28.03.2013 г. в двора на училището е открит бюст-паметник на Димчо Дебелянов.

СУ "Димчо Дебелянов" е най-авторитетното учебно заведение в общината. Смениха 

се правителства, страната ни преживя катаклизми и сътресения, смениха се 

стойностни и ценнсотни системи. Но през всичкото това време 

учителите ревностно пазеха своите души чисти и раздаваха мъдрост.

И раздават мъдрост! Днес колективът на училището издига ръст, за да покаже 

себе си - обновяван непрекъснато с млади преподаватели, достигнал творческа 

зрелост. Вече 44 години този колектив се учи да живее в различни условия, трупа 

опит, изправя снага, гордее се със своите лекари, инженери, учители... И човеци!

Да влезем всички ние в познатата сграда на гимназията, макар и мислено да 

поменем своите учители, своята първа учителка, своя незабравим първи учебен ден. 

Да спрем и погледнем надолу - към своите корени, да ги закопаем здраво в земята, 

защото тя дава живителни сокове, тя ражда живот! Да посетим, макар и мислено, 

своята младост, защото от спомените времето е остaвило само красивото и 

стойностното.
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МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ!

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Продължаване на процеса на утвърждаване на училището като притегателен

център, като конкурентноспособно с реални възможности, да формира у учениците

национални и общочовешки добродетели, чувство за принадлежност към

училището, родното място, родния край, България, Европейския съюз и света за

превръщане на учениците в морално ангажирани, демократични личности.

Усъвършенстване на професионалните умения и високия професионализъм на

педагогическия колектив и обособяването му като екип от личности с висока

отговорност, толерантност и загриженост към личността на всеки ученик.

Повишаване на взаимодействието между родители и учители.

Прилагане на прозрачността в управлението на училището и в работата на

педагогическия колектив чрез ежедневно изпълняваните дейности, чрез

публикуване в сайта на училището на актуални новини и събития случващи се на

територията на училището.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 Издигане и утвърждаване престижа на училището, чрез осигуряване на равен 

достъп на всички ученици до образование;

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие 

на подрастващите;

 Създаване на предпоставки за професионално израстване на педагогическите 

кадри чрез популяризиране на успехите им сега и чрез сайта на училището;

 Ефективно изучаване на чужди езици.

 Повишаване на компютърната грамотност на учениците и учителите;

 Изграждане на образовани личност с цел реализация;

 Изпълнение на ДОИ и добро представяне на ВО-4 клас, НВО – 7 клас и ДЗИ – 12 

клас; 

 Създаване на съвременни условия за работа чрез изграждане на модерна 

материална база.
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СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на информационните

технологии в преподаването на различните учебни предмети и чрез участието на

учителите в квалификационните структури на училищно, общинско, регионално и

национално ниво както и чрез използването на Интернет в работата на учителите и

на Интернет свързаност на училището.

Разноообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в

различни проекти, занятия към ОДК и извънучилищни дейности по предмета и чрез

целогодишното им ангажиране дори и през ваканциите в такива мероприятия като

празници, състезания, конкурси, олимпиади. Търсене на възможности за

популяризиране на постиженията на учениците;

Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече прозрачност за

извършеното в училище от училищната общност. Популяризиране успехите на

учениците и учителите в пресата и в училищния сайт;

Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за учене

посредством спазване на изискванията за ред, законност и на нормативната уредба в

образованието и чрез прилагането на училищния правилник;

Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно ценяване на

качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в

образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в

условията на делегираните бюджети.

Прилагане на училищна стратегия за промяна в образователната структура,

свързана с готовността за въвеждането и подържането на максимално оптимизиран

преподавателски състав и брой паралелки

Обвързване на системата за заплащане на труда със системата за кариерно

развитие на учителите – диференцирано заплащане.
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ПРИОРИТЕТИ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО

Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване на ИТ

от учителите в преподаването по различните учебни предмети и прилагането на

интерактивните методи на преподаване. Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и

чуждоезиковото обучение.

Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна система на

вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите. Обсъждане на варианти на

ВПОРЗ с представители на синдиката на учителите.

Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в работата с

родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички нива. Диалог

между учителите и родителите.

Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми към

РИО на МОН и другите квалификационни институции.

ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА

1. Приобщаване на родителите към проблемите на училището чрез: 

- избор на родителски активи;

- консултиране при осъществяване на педагогически контрол върху учениците;

- организиране на свободното време на учениците;

- включване на родителите в многообразната дейност на кл. ръководител;

- честване на бележити годишнини, национални празници, спортни прояви и др.;/

2. Използване възможностите на културните институции за възпитаване на 

общочовешки ценности и добродетели чрез:

- посещение на театрални постановки и концерти

- посещение на исторически обекти;

- участие в конкурси, концерти, национални и регионални тържества, изложби; 

3. Установяване на контакти с функциониращите предприятия и фирми на 

територията на общината с цел професионалното ориентиране на учениците и 

материално подпомагане на училището;

4. Привеждане работата на училищното настоятелство в съответствие с 

изискванията на Закона на настоятелствата.
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АКТУАЛНИ ДАННИ
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УЧЕНИЦИ

СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене е единственото средно училище на

територията на общна Белене.

В училището се обучават 387 ученици – 383 в дневна форма на обучение и 4 в

самостоятелна форма на обучение. В дневна форма на обучение са разпределени в

следните паралелки:

I – IV клас 124 ученика (осем паралелки)

V – VII клас 112 ученика (шест паралелки)

VIII – XII клас 147 ученика (осем паралелки)

В училището се осъществява прием:

• за I клас по документи и критерии приети на Педагогически съвет;

• след завършено основно образование – профилирано обучение – по

документи.

В училището няма отпаднали ученици и невладеещи в достатъчна степен

български език.

В СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене са интегрирани 12 деца със специални

образователни потребности.

Учениците, завършили средно образование, 95 % продължават обучението си

във висши училища и колежи, а останалите се реализират на пазара на труда.



СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

УЧИЛИЩЕТО С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК        ПОРТФОЛИО

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ДИРЕКТОР:

г-жа Анелия Генова

Учител по български език и литература
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:

г-жа Анелия Спасова-Коева – учител по биология и здравно образование

УЧИТЕЛИ:

г-н Божидар Богданов – учител по български език и литература;

г-жа Мая Петрова – учител по български език и литература; 

г-жа Веска Кръстева – учител по български език и литература;

г-жа Мая Добрева – учител по английски език; 

г-жа Анелия  Беева – учител по английски език;

г-жа Мая Георгиева – учител по английски език; 

г-жа Емилия Петрова – учител по математика; 

г-жа Катя Иванова – учител по математика;

г-жа Галя Чоранова – учител по математика, информатика и ИТ

г-н Ивайло Катевски – учител по информатика и информационни 

технологии;

г-жа Малинка Луканова – учител по информационни технологии;

г-жа Румяна Дулева – учител по история и цивилизация и философия;

г-жа Пенка Цолова – учител по история и цивилизация; 

г-жа Ели Стойкова – учител по география и икономика; 

г-жа Теменужка Добранова – учител по биология и здравно образование;

г-жа Цветанка Блажева – учител по физика и астрономия; 

г-жа Дарина Босилкова – учител по химия и ООС; 

г-жа Емилия Николова – учител по изобразително изкуство;

г-н Бисер Кирилов – учител по музика;

г-н Борислав Панов – учител по физическо възпитание и спорт;

г-жа Силвия Христанова – учител по физическо възпитание и спорт



СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

УЧИЛИЩЕТО С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК        ПОРТФОЛИО

г-жа Цветанка Минкова – класен ръководител на ІА клас

г-жа Магдалена Вълкова – класен ръководител на ІБ клас

г-жа Светлана Йорданова – класен ръководител на ІІА клас

г-жа Ралица Господинова – класен ръководител на ІІБ клас

г-жа Блага Енева – класен ръководител на ІІІА клас

г-жа Диляна Евтимова – класен ръководител на ІІІБ клас

г-жа Албена Ангелова – класен ръководител на IVА клас

г-жа Анжела Чоранова – класен ръководител на IVБ клас

г-жа Събка Иванова – учител в ІА клас

г-жа Миглена Кунова – учител в ІБ клас

г-жа Йоанна Николаева – учител в IIА клас

г-жа Елза Гюзелева – учител в IIБ клас

г-н Валери Пътев – учител в IIIА клас

г-жа Галина Терзиева – учител в ІІІБ клас

г-жа Антоанета Радулова – учител в IVА клас

г-жа Лорета Стефанова – учител в IVБ клас

г-жа Стефка Манчева – учител в VА клас;

г-жа Елена Христофорова – учител в VБ клас;

г-жа Мая Борисова – учител в VIА клас;

г-жа Антоанета Вакинова – учител в VIБ клас;

г-жа Паулина Лазарова – учител в VII клас;

г-жа Соня Арабаджиева – педагогически съветник

Г-жа Галя Добрева – ресурсен учител
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МАТЕРИАЛНА БАЗА

Училището разполага с:

- Кабинет по биология и здравно образование

- Кабинет по химия и опазване на околната среда

- Кабинет по физика и астрономия

- Кабинет по английски език

- Кабинет по изобразително изкуство

- Кабинет по музика

- Класни стаи

- Компютърен кабинет 2 етаж – 1 сървър и 14 терминални станции

- Компютърен кабинет 3 етаж – 1 сървър и 14 терминални станции

- Компютърен кабинет 4 етаж – 12 компютъра

- Библиотека 

- Wi-Fi

- Таблети 

- Интерактивна дъска – 3 етаж кабинет по английски език

- Информационионен екран – 1 етаж

- Информационионен екран – 2 етаж

- Видеозала

- Стая за отдих за ПИГ

- Физкултурен салон

- Фитнес зала
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо доброволно 

сдружение с нестопанска цел, създадено за подобряване и усъвършенстване учебн-

възпитателния процес и подобряване на материалната база в СУ „Димчо 

Дебелянов“ – гр. Белене.

ЦЕЛИ

 Да обединява усилията на училищното ръководство, родителската и друга 

общественост с тези на държавните и общински органи и организации, 

физически и юридически лица за перспективно развитие на училището.

 Да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материално 

осигуряване на училището.

 Да подпомага училищното ръководство за развиване на творческите 

способности и повишаване на квалификацията на учителеския колектив.

 Да помага и развива връзките на училището с други учебни заведения, фирми, 

научни, културни и просвветени институти.

За постигането на своите цели училищното настоятелство има представителни, 

контролни и консултански функции при осъществяване на дейността си.
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ЗАДАЧИ

Училищното настоятелство постига своите цели чрез изпълнение на следните 

основни задачи:

 Обсъжда и прави предложения за перспективно развитие на училището пред 

съответните органи.

 Обсъжда и прави предложения пред училищното ръководство и компетентните 

държавни и общински органи за решаване на текущи проблеми, свързани с 

учебно-възпитателната преподавателска дейност в училище. 

 Подпомага осигуряването на допълнителни финансови и материални средства 

за дейността на училището и контролират целесъобразното им разходване.

 Подпомага училилищното ръководство за възтановяване и увеличаване на 

училищните имоти, за тяхното стопанисване и целесъобразно използване.

 Подпомага изграждането и подържането на материално-техническата база на 

училището. Училищното настоятелство участва при избора на учебници от 

педагогическия съвет, по който ще се обучават учениците от училището и при 

възможност осигуряват закупуването им.

 Съдейства за подобряване битовите условия на учениците и учителите в 

училището и при осигуряване на ученическото хранене.

 Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, на 

извънкласните и извънучилищни форми на работа с учениците и в 

организирания отдих, туризъм и спорт.

 Подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране 

свободното време на учениците.
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ПРОЕКТ  

За учебната 2013/2014 г. училищното настоятелство при СОУ „Димчо Дебелянов“

спечели проект „Библиотека за знания и успех“ на обща стойност 5 885 лв.,

финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма

„Знания за успех“. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на SAP Labs

България. (Приложение№ 1)



СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

УЧИЛИЩЕТО С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК        ПОРТФОЛИО

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

„Училищен плод” на ДФ „Земеделие”

ЦЕЛИ

Схема училищен плод се реализира в България отначалото на учебната 2010/2011

година.

Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране

на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално

съфинансиране и държавна помощ.

Основна цел на схемата е популяризирането сред децата на консумацията на пресни

плодове и зеленчуци и формиране на устойчиви хранителни навици, включващи

редовно то им приемане. За тази цел схемата предвижда финансиране на доставки

на плодове и зелен чуци за училища и детски градини по предварително заявени

графици. Схемата обхваща деца от общинските и частни училища и детски градини

на възраст от трета група (в детските градини) до четвърти клас (в училищата).

НП ”За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст 

„Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 

градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”

ЦЕЛИ

Осигуряване на условия за достъп до образование на учениците в задължителната

училищна възраст чрез реализиране на дейности, свързани с по-пълното им

обхващане и задържане, без разлика на етническа принадлежност, пол, произход и

вероизповедание и чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо

от неговото местоживеене и икономическо положение. Постигането на тези цели е

обвързано с изпълнението на следните задачи:

- Обхващане и задържане на децата и учениците в задължителната предучилищна и 

училищна възраст в държавните и общинските детски градини и училища.

- Намаляване процента на отпадналите от училище ученици.

- Стимулиране на целодневната организация на обучението.
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НП „Оптимизация на училищната мрежа; Мярка „Без свободен час” – заместване 

на отсъстващи учители в училищата

ЦЕЛИ 

- Осигуряване възможност на всяко дете и ученик да получи съизмеримо по качество 

образование;

- Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите 

и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на 

региона.

- Повишаване ефективността на публичните разходи за образование, включително 

чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

ОПРЧ „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проект Училище 

за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – „УСПЕХ” -

Приложение № 2

ИКТ в образованието

Темата за изграждане на модерни учебни зали е особено актуална днес. Бързото 

развитие на информационните технологии, шеметното навлизането в нашето 

ежедневие на всякакви мобилни устройства, огромното количество цифрова 

информация, която ни заобикаля, задължителните изисквания за ИТ знания и умения 

за работа във всяка област и т.н., всичко това налага адекватно обучение и използване 

на адекватни съвременни технологии в целия процес на образование.

В резултат на горепосоченото се закупиха терминални решения, с които са 

оборудвани две зали с по 14 работни места и 1 сървър.

НП „Нова възможност за заетост“

Основната цел на Националната програма (НП) “Нова възможност за заетост” е 
ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, 
регистрирани в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), останали без работа в резултат от 
икономическата криза.
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Много странно партньорство по секторна програма „Коменски“ 2012-2014 г. 

„Религиозна толерантност и различие в модерна Европа“. Страни партньори –

Румъния, Франция, Италия

ЦЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО:  

Чрез опазване и приемане на Другия, който е различен от нас по цвят на кожата,

език и култура, традиции и начин на живот, своите цели и начините на достигането

им, да се преборим срещу ксенофобията /омраза към чужденците и всичко чуждо/

Да преборим предразсъдъците и стереотипите, които все още се срещат

навсякъде, за да стимулираме развитие на сътрудничество, приятелство, процесите

на интеграция помежду ни.

Стимулиране мотивацията на учениците да развиват и усъвършенстват знанията

си по чужди езици, с цел по-добрата комуникация помежду си.

Създаване на ползотворно сътрудничество между учителите чрез използването и

прилагането на нови педагогически практики, следвайки основните дидактически

принципи.

Развиване и усъвършенстване на компютърните умения и компетенции на

учениците, като нов съвременен начин на общуване.

Придобиване на нови знания и компетентности чрез дейности, включващи знания

по отделни учебни предмети.

Проект “Сподели нашите еднаквости, празнувай нашите различия”. Страни 

партньори – Македония, Сърбия.

ЦЕЛ: взаимното опознаване на партньорите и междукултурното сътрудничество на 

екипите от БББ (България, Битоля и Белград).

Индивидуално квалификационно обучение по програма „ Учене през целия живот”, 

секторна програма Коменски в Челтнъм, Англия на г-жа Мая Георгиева Добрева, 

учител по английски език. Приложение № 3
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 Проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в

трансграничната област Олт – Белене“

Проби от водата на река Дунав направиха 30 ученици от VІІІ и ІХ клас на СУ

„Димчо Дебелянов” на 10 октомври. Практическото измерване на показателите

на водата се проведе на Градския плаж.

„Мероприятието е първо от предвидените пет в различни точки за вземане на

проби от водата на р. Дунав по проект „Мониторинг на качеството на

факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,

финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество. С

помощта на индивидуални комплекти с реактиви, осигурени по проекта от

Община Белене, учениците сами измериха киселинност и твърдост на водата, а

също и концентрацията на нитрати, нитрити и желязо, които се оказаха в

допустимите граници за природни чисти води”, коментира ръководителката на

проекта за СОУ „Димчо Дебелянов” Анелия Спасова-Коева. Ръководител по

проекта за гимназията е и Дарина Босилкова.

Младите еколози от СОУ „Димчо Дебелянов” проведоха втори изследванията

на водата от Дунав на 17 октомври. Походът им бе до местността „Хисарлъка”,

откъдето взеха проби от още три точки по реката. Участие взеха над 20 ученици

от VІІІ и ІХ клас. Гост на практическото занятие бе експертът по

биоразнообразие към ПП „Персина” Веселин Коев, който демонстрира

електронна апаратура за измерване на електропроводимост, температура и

количество на кислорода във водата.

Следващото измерване ще бъде през пролетта на 2015-та. Наред с

практиките, в училище се провежда и теоретична подготовка на учениците.

По проекта е заложено и отбелязването на празниците, свързани с

екологична тематика. Приложение №5
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Приложение № 1

НОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ЗНАНИЯ И УСПЕХ 

В СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

Училищното настоятелство при СОУ „Димчо Дебелянов“ спечели проект 

„Библиотека за знания и успех“ на обща стойност 5 885 лв., финансиран от Фондация 

„Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за успех“. 

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Основната цел на проекта е да се предоставят нови възможности за развитие на 

възпитаниците на СОУ „Димчо Дебелянов”, да се подпомогне тяхното представяне в 

училище, да се придобият нови знания и умения и да се ангажират учениците с 

полезни за младежите, за училището и града ни дейности.

Със създаването на СОУ „Димчо Дебелянов” преди повече от четиридесет години е 

създадена и училищната библиотека. Днес в инвентарната книга са заведени над 10 

хиляди тома, но за съжаление много от заглавията вече са остарели като съдържание, 

а стаята, в която се помещава библиотеката, е твърде тясна за целта. Училищното 

ръководство има възможност да премести библиотеката в просторна и слънчева стая 

и да я обнови изцяло. Ще се закупят нови книги, съответстващи на учебното 

съдържание; няколко комплекта учебници за 8, 10, 11 и 12 клас (училището раздава 

безплатни учебници на всички ученици от останалите класове); ще се снабдим с 

електронни книги, с лаптоп, мултифункционално устройство и подходящи 

библиотечни мебели, за да се превърне училищната библиотека в привлекателно 

място за учениците.

По проекта се планира още изготвяне на Програма по гражданско образование и 

професионално консултиране в СОУ „Димчо Дебелянов“ с теми и презентации по 

тях, с цел повишаване информираността и професионалната ориентация на 

учениците чрез допълнителни обучителни модули. Уроците могат да се провеждат в 

библиотеката, където учениците и учителят да разполагат с лаптоп, мултимедиен 

проектор, достъп до интернет, книги и помагала и не на последно място - подходяща, 

приятна обстановка. Следва конкурс за ученическа рисунка по любими детски 

приказки и книжки, които прочетохме в нашата училищна библиотека, и изложба с 

отличените рисунки. Дейностите по проекта приключват с края на учебната 

2013/2014 година. 
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Ще разчитаме на помощта на всички учители, ученици и родители за реализиране 

на дейностите по проекта.

През тази учебна година СОУ „Димчо Дебелянов“ кандидатства с проект към 

Фондация „Америка за България“ за обновяване на цял етаж от сградата и 

превръщането му в Център за интерактивно образование по езиково обучение, 

обществени науки, химия и информационни технологии. Да си пожелаем успех и 

в следващите инициативи!

Анелия Спасова-Коева,

заместник-директор в СУ „Димчо Дебелянов“

Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на 

Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Знания за 

Успех" с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
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Приложение № 2

ОПРЧ „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ 

ХОРА” ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА 

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ – „УСПЕХ”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща цел на проекта: 

Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, 

включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, 

както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, 

чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности 

Специфични цели: 

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши 

мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, 

съобразно техните интереси и потребности. 

Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 

Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана 

от тях личностна изява. 

Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система 

и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Целевата група включва ученици от държавни и общински училища.
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО „УСПЕХ“

В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

2011/2012 учебна година

1. Клуб „Архимед“, ръководител Маргарита Станкева

2. Клуб „Скаутски здравен лагер“, ръководител Магдалена Вълкова

3. Клуб „Скаутски здравен лагер“, ръководител Анелия Генова

4. Клуб „Клуб млад журналист“, ръководител Божидар Богданов

5. Секция „Екоразходки – опазване на природата“, ръководител Ото Ганов

6. Секция „Екоразходки – опазване на природата“, ръководител Блага Ганкова

7. Клуб „Уча и играя с компютър“, ръководител Диляна Евтимова

8. Клуб „Театрално студио“, ръководител Веска Кръстева

9. Клуб „Учи и се забавлявай“, ръководител Гинка Босилкова

10. „Култура, стил и начин на живот, европейска кухня“, ръководител Руска 

Карлева

11. „Клуб „Компютърна графика и видеоклипове“, ръководител Пенчо Петров

12. Клуб „Етика и поведение на младата дама и младия господин“, ръководител 

Румяна Дулева

13. Клуб „Млад еколог“, ръководител Теменужка Добранова

14. „Клуб „Общуване чрез музка и танци“, ръководител Лилия Желязкова
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г-жа Руска Карлева пред месната телевизия за проект „УСПЕХ“

Нашите мажоретки, клуб „Общуване чрез музила и танци“
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Клуб „Екоразходки – опазване на природата”

Клуб „Скаутски здравен лагер“ 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО „УСПЕХ“

В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

2012/2013 учебна година

1. Клуб „Млад еколог” - ръководител Теменужка Добранова

2. Секция” Екоразходки” – опознаване на природата", ръководител Блага

Ганкова

3. Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

4. Клуб "Екотуризъм", ръководител Дарина Босилкова

5. Клуб „Гражданско образование”, ръководител Красимир Тодоров

6. Клуб „Здравословно хранене”, ръководител Румяна Дулева

7. Студио”Театрално студио КласА”, ръководител Веска Кръстева

8. Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Магдалена Вълкова

9. Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Анелия Генова

10.Клуб „Приказен свят”, ръководител Албена Ангелова

11.Секция „Екоразходки – опознаване на природата", ръководител Ото Ганков

12.Клуб „Не се отказвай”, ръководител Мая Георгиева

13.Студио „Театрално студио”, ръководител Събка Иванова

14.Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева

15.Клуб „Учи и се забавлявай”, ръководител Гинка Босилкова

16.Клуб „Екотуризъм”, ръководител Цветанка Блажева

17.Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, ръководител Пенчо Петров

18.Клуб „Млад журналист”, ръководител Божидар Богданов

http://dimchod.com/prikazen_svqt.htm
http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=1500705
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Клуб „Аз и светът около мен“

Клуб „Екотуризъм“
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Клуб „Общуване чрез музика и танци“

По една мартеничка от „УСПЕХ“
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО „УСПЕХ“

В СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – ГР. БЕЛЕНЕ

2013/2014 учебна година

1. Клуб „Национални традиции”, ръководител Татяна Дичева

2. Клуб „Театрално студио „КласА”, ръководител Веска Кръстева 

3. Клуб „Млад еколог”, ръководител Теменужка Добранова

4. Клуб „Приказен свят”, ръководител Албена Ангелова

5. Секция „Екоразходки-опазване на природата”, ръководител Ото Ганков

6. Клуб „Млад предприемач”, ръководител Диляна Евтимова

7. Клуб „Аз съм предприемач”, ръководител Блага Енева

8. Клуб „За по-красив свят”, ръководител Емилия Николова

9. Секция „Екоразходки-опазване на природата”, ръководител Блага Ганкова

10. Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

11. Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Анелия Генова

12. Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Магдалена Вълкова

13. Клуб „Млад историк-изследовател”, ръководител Пенка Цолова

14. Клуб „Young English Spellers”, ръководител Мая Георгиева

15. Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, Пенчо Петров

16. Клуб „Здравословно хранене”, ръководител Румяна Дулева

17. Клуб „Екотуризъм”, ръководител Цветанка Блажева

18. Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – І група

19. Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – ІІ група

20. Клуб "Екотуризъм", ръководител Дарина Босилкова

21. Клуб „Светът около мен”, ръководител Събка Иванова

22. Клуб „Светът около мен”, ръководител Галя Добрева
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Клуб „За по-красив свят“

Клуб „Здравословно хранене“
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Приложение № 3

ИНДИВИДУАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ 

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”, 

СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

На 14 април 2013 г. г-жа Мая Добрева, преподавател по английски език в СУ „

Димчо Дебелянов” – гр. Белене, замина за Челтнъм, Англия, на индивидуално

квалификационно обучение по програма „Учене през целия живот”, секторна

програма Коменски. Там тя присъства на двуседмичен семинар на тема:

„Мотивационни материали и креативни дейности в часовете по английски език”

организиран за учители от всички европейски държави. Имаше представители от

Германия, Белгия, Финландия, Италия, Френска Гиана, Латвия, Унгария и

Румъния.

На семинара бяха обменени добри практики и идеи за повишаване интереса на

учениците към изучаването на английски език. Г-жа Добрева представи пред

европейските си колеги състоянието на проблема в СОУ „Димчо Дебелянов”, като

извадка от проведено проучване сред нейните ученици. Тя сподели собствения си

опит и идеи за мотивационни материали и креативни дейности в специално

подготвена презентация. Установиха се дълготрайни връзки между колегите за

бъдещо сътрудничество и проекти.

Програмата на местните организатори включваше и посещение на различни

типове училища в Англия. Снимков и видео материал беше редовно публикуван

на нейната страница във Фейсбук. Към тях бяха прибавени и поредица уловени

моменти от посещенията на г-жа Добрева до редица исторически местности в

различни градове.

След завръщането си, учителката донесе богати учебни материали готови да

се приложат в часовете по английски език
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Мая Добрева в Челтнъм, Англия, 2013 г.
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Приложение  № 4

ОТЛИЧИЯ НА УЧИТЕЛИ 

В СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ – БЕЛЕНЕ 

ОРДЕНИ

“Кирил и Меодий – първа степен

СПУ „Димчо Дебелянов“ – 1972 г.

„Кирил и Методий“ – втора степен

Георги трушков – 1982г.

“Кирил и Методий“ – трета степен

Андрейка Гъдуларова

Надежда Гетова

ПОЧЕТЕН ЗНАК „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

Георги Трушков – 1977 г.

МЕДАЛ ЗА ТРУДОВО ОТЛИЧИЕ

Минка Босилкова

Атанас Атанасов

Стоян Ставрев

Георги Трушков

ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ 

Бистра Кралева

Георги Трушков 

Анка Врайкова

Андрейка Гъдуларова

Стоян Ставрев

Любен Ганков

„
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“ОТЛИЧНИК НА МНП“

Анка Врайкова

Андрейка Гъдуларова

Атанас Атанасов

Бистра Кралева

Върбинка Иванова

Георги Трушков

Донка Кирицова

Иван Иванов

Иванка Пенкова

Любен Ганков

Роза Джантова

Радка Дончева
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Приложение  №5
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