
170 ГОДИНИ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  
в ОУ „Стефан Захариев“ - Пазарджик

Седемнадесет десетилетия едно учили-
ще пише своята забележителна история, но 
не само – то подхранва възрожденския дух 
и стремежа към знания на поколения пазар-
джиклии. 

Седемнадесет десетилетия, осмислени от 
упорит труд и отдаденост на образователното 
дело, на стремежа към духовни висоти и за-
пазване на българската идентичност.

Всяка годишнина в една житейска био-
графия е повод за равносметка, а равносметката винаги се свързва и с по-
глед назад, към началото, от което започва всичко…

XIX век – време на ожесточени борби за духовната и политическата сво-
бода на българския народ, време, в което постигането на желаната свобода е 
немислимо без създаването на училищата 
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ОУ „СТЕФАН ЗАХАРИЕВ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПУДООС 
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ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ НА СВОЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
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РЪКОВОДСТВО ИНИЦИИРА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА 
ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
И ПЕТОКЛАСНИЦИ.

ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ

ТОВА ИЗДАНИЕ Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА 170 ГОДИНИ ОУ „СТЕФАН ЗАХАРИЕВ“, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА:

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,  „ОПТИКС“ АД - ПАНАГЮРИЩЕ, „СТРОЙМОНТАЖ 07“ ЕООД - ПАЗАРДЖИК, 
„ТЕРМО-97“ ЕООД - ПАЗАРДЖИК

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

Дълголетието на един човешки 
живот или на една институция в го-
ляма степен се определя не само от 
годините зад гърба им, но и от ефек-
тивността на делата, извършвани от 
тях през годините.

ОУ „ Стефан Захариев“ има вече 
170 годишна история. През първите  
две-три десетилетия след създаването 
си то ограмотява жадните за просвета 
българчета и подготвя бъдещите учи-
тели и духовни водачи, необходими в 
този момент. Те се включват в  борбата 

на българския народ за духовна свобода. Тяхна основна цел е събуждане-
то на патриотичния дух на млади и стари, както и налагането на българския 
език в училището и в църковното богослужение. Благодарение на тяхната 
всеотдайност, целта  скоро е постигната – през осемдесетте години на ХІХ век 
България спечелва своята църковна и политическа независимост.

Следващите шест-седем десетилетия учителите в училището работят 
ентусиазирано, за да подготвят отговорни и добре образовани млади хора, 
които да работят за строителството на Нова България.  През 1930 година учи-
лището има вече своя сграда, която се  намира на мястото на сегашната.  От 
1925 година то носи името на видния български възрожденец Стефан Заха-
риев. Учителите възпитават своите ученици в дух на родолюбие и патриоти-
зъм, следвайки примера на своя патрон. 

В годините, когато  всички институции в страната изпълняват задачи, по-
ставени  от партийното и държавното ръководство на страната, училището  
подготвя  стотици млади хора  за   реализация  в обществения живот.  

През последните две-три десетилетия училището е деполитизирано 
и получава по-голяма  автономност. Това дава възможност на учителите 
и учениците да разгърнат своя творчески потенциал. Училището обогатя-
ва своя духовен живот и издига качеството на образователния процес на 
ново, по-високо ниво. Разширява се обемът на извънкласните дейности, 
утвърждава се сътрудничеството между учители и учители, между ученици 
и ученици,  между учители и ученици и между учители и родители. Моти-
вацията на ученици и учители за изява води до 
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ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

подобряване на техните образователни резултати. Реализират се десетки 
проекти, чрез които се обновява и обогатява материално-техническата база 
на училището. Създават се условия за изява на творческите заложби на уче-
ници и учители. Непрекъснато се разширяват и обогатяват компетентностите 
на учителите.  Техните знания и умения  се развиват  чрез участие в   обучения  
по национални програми.  Квалификацията им се повишава и чрез участия в 
международни проекти по програма „Коменски“ и  по програма  „Еразъм+“. 
Провеждат се множество открити уроци, чрез които учителите разпростра-
няват придобитите от тях нови знания и умения сред колеги от училището и  
от Община Пазарджик.

През  годините  учителският колектив работи  в различни условия, но 
винаги показва своя висок професионализъм. Колегите проявяват в еже-
дневната си работа отговорност, себераздаване и взискателност – основа за 
постигането на желаните резултати.

През всичките години от своята история ОУ „Стефан Захариев“  дава  ка-
чествено образование  на своите ученици. Днес възпитаници на училището 
заемат отговорни длъжности във всичики сфери на обществения живот. Те 
не са забравили родното училище и своите учители. Затова от тяхно и от свое 
име сърдечно благодаря на всички бивши и настоящи учители от ОУ „ Стефан 
Захариев“.

Нека успехите на ученици и учители да продължават  да се увеличават, 
а качеството на образованието на нашите ученици да продължава да расте. 
Нека да продължаваме да работим все така всеотдайно!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИЛИЩЕ НАШЕ ЛЮБИМО!

 СТЕФАН АНГЕЛОВ
директор на училището

като просветни центрове, като средища на духовността. В края на петото де-
сетилетие на XIX век град Пазарджик вече има своето взаимно училище – 
днес ОУ „Стефан Захариев“.

170 години по-късно, вече в XXI век, сме свидетели на друго време – ди-
намично, технологично, поставящо съвременното демократично общество 
пред нови предизвикателства. Училището продължава да бъде стожер на ду-
ховността, на българската просвета и култура. В края на второто десетилетие 
на XXI век ОУ „Стефан Захариев“ с гордост отбелязва 170 години качествено 
образование. Богата и интересна е историята на училището, вплела в себе си 
щастливи и тревожни моменти. Безспорни са успехите на многобройните му 
възпитаници – резултат не само от професионализма на учителите и трудо-
любието на учениците, а и от доброто партньорство и взаимодействие между 
тях, основаващо се на взаимно уважение и високо чувство за отговорност. През 
всичките години учителите са полагали усилия да изградят и запазят автори-
тета на своето училище. Окрилени от вярата в доброто, изпълнени с надежда 
в бъдното, те като апостоли учат и възпитават, помагат на ученици си да се 
изградят като личности, да намерят себе си. Трудностите, които неизменно съ-
пътстват всяко развитие, преодоляват като търсят нови пътища, нестандартни 
решения. За да превърнат училището си в „Училище за всички“, те безрезервно 
подкрепят интегрираното обучение и толерантността към културните идентич-
ности, проучват добрия опит и осъществяват приемственост,  смело експери-
ментират, споделят положителни практики в урочната и извънкласната работа. 
Педагогическият екип е мотивиран и сплотен, обединен от обичта към децата и 
голямата цел – да осигури бъдеще за своето училище.

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА
Началник на РУО-Пазарджик 

Основно училище „Стефан Захариев“ 
– Пазарджик не е просто едно от учили-
щата в образователната система на общи-
на Пазарджик. Като най-старото светско 
училище в града, то присъства в духовния 
му живот вече 170 години със своя непод-
правен отпечатък, със своята специфика 
и професионалното си достойнство.

Когато говоря за ОУ „Стефан Захари-
ев“, не мога да скрия богатата палитра от 
емоции, които ме връхлитат.

От една страна изпитвам огромен респект към това сто и седемдесет 
годишно средище на просветата и духовността в нашия град. Прекрачвайки 
прага на достолепната сграда аз наистина влизам в храм. И усещам свеще-
нодействието в него – извършвано и извършващо се от стотиците неверо-
ятни учители, работили и работещи в това училище.

И някак си ми се иска да замълча в знак на уважение пред тайнството, 
което изпълва класни стаи и коридори – тайнството да образоваш, да учиш, 
да съпровождаш младия човек в пътя му да открива и реализира себе си.

Затова и толкова болезнена е паралелната мисъл, породена от почти 
празните класни стаи, мисъл за бъдещето на това училище.

То има нужда не просто от финансова подкрепа, а от подкрепата на 
местната общност на квартала, в който се намира. Има нужда от доверието 

на родителите, живеещи в близост, за да се изпълни отново с детски игри, 
смях и високи образователни резултати. И от професионалната удовлетво-
реност на учителите, работещи всеотдайно за авторитета и просперитета на 
своето училище! Тези учители са доказали се педагози с богат опит в работа 
в мултикултурна среда, придобили редица допълнителни компетентности 
в многопластовата си дейност по международни и национални проекти. За 
тях учителството е призвание, то е съдба…

Има нещо величаво и сакрално в благородното дело да създадеш учи-
лище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всич-
ко това да превърнеш в традиция и най-трудното - с любов да го предадеш 
на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. 

Такова благородно дело е създаването преди 170 години на училище 
„Стефан Захариев“, обединило през годините хиляди хора - учители, учени-
ци, техните родители, служители, общественици в името на обща кауза – 
образованието и благополучието на поколения пазарджиклии.  

Нека заедно го подкрепим в нелеката му битка с превратностите и 
предизвикателствата на днешния ден! За да го има, за да пребъде! За гор-
дост на всички нас!

ГЕРГАНА ТАБАКОВА
Директор на дирекция „Образование и култура”

ПОЗДРАВ – ПРИВЕТСТВИЕ  ОТ ГЕРГАНА ТАБАКОВА,  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
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Създадено е като клон на Главното взаимно училище в българската 
махала Канлъкавак. Открито е на 26 окт. 1847 (Димитровден) с около 70 
ученици. С него се слага началото на второто светско училище в Пазар-
джик. Първият учител е Георги Райков (Даскала). През 1850 учениците 
са 100 момчета и 35 момичета. Важна роля за развитието на училището 
има Петър Бонев (1864-1867 и 1871-1873). По време на второто си пре-
биваване издига училището в степен класно. През 1889 първоначални-
те класове се отделят в самостоятелно училище. От 1894 е Народно ОУ 
„Св. Костадин“. След месец октомври 1918 се обособява като самостоя-
телна прогимназия (Втора смесена прогимназия). Името на възрож-
денеца Стефан Захариев носи от 1925 по решение на учителския съвет, 
одобрено от УН. Патронният празник се отбелязва около Димитровден. 

От 1920-1927 има по 10-12 паралелки ученици, учителите са 14-16. 
До 1944 вклучително паралелките намаляват до 6-7. През 1924 в учили-
щето има създадени д-во на младежкия Червен кръст и въздържател-
но д-во. През 1934 се въвеждат униформени шапки със синя гарнитура 
и напечатан надпис „II прогимназия“. През 1935 се открива училищна 
трапезария, в която се хранят бедните ученици и от съседните учили-
ща „Г. Брегов“ и „Г. Бенковски“. На 14 май 1939 се освещава училищното 
знаме, чийто кръстник е Стоян Кайтазов, бивш директор на прогимна-
зията. Първият знаменосец е Мирчо Ив. Павлов. 

В периода 1945-1955 учениците са от 250 до 280. От 1956 до 1963 
училището е основно с по една паралелка в начален курс. В периода 
1963-1971 отново е само прогимназия. През 1971 става ОУ с по 12 пара-
лелки начален и среден курс. По случай 125 г. от създаването си е награ-
дено с орден „Кирил и Методий“ I степен (1973). Училището има водеща 
роля в образователното дело в Пазарджик. В училището се провеждат  

учителски конференции 1937, 1940, 1945. От 1975 училището е базово 
към ИУУ - Ст. Загора във връзка с новите учебни програми. Известно 
е със спортните успехи и работата на извънкласните форми по ТНТМ. 
Футболният отбор е класиран на I място в републиканския турнир, 1960. 
Ежегодно от 1976-1991 се провеждат празници на техниката и от 2000 от 
м. май се провеждат благотворителни концерти и се издава училищен 
в. „Дъга“. 

След 2005 участва със свои проекта в редица нац. програми: „Учи-
лището — територия на ученика“ (2007/2008), „Интегриране на мал-
цинствени групи“ (2008). 

Първоначално (1847) училището се намира в двора на днешната 
черква „Св. св. Константин и Елена“, Разполага с 1 стая. През 1866 при 
пожар в черквата то изгаря заедно с нея. След Освобождението (1878) 
най-дълго училището се помещава в Мушоновия (Мошоновия) конак и 
Доневото здание и 1 стая в Пиринч хамбар. От есента на 1922 учениците 
са настанени на 1-я етаж на Мъжката гимназия и в Доневото здание. От 
1927/1928 учениците са преместени в стаите на 1-я етаж на Девическата 
гимназия. След земетресението април 1928 горният етаж на Девическо-
то училище става неизползваем и занятията се водят след обяд в НУ „Г. 
Брегов“ и НУ „Г. Бенковски“. 

През 1929 започва строеж на нова сграда (ул. „В. Петлешков“ №1). 
Средствата за училището са от фирма „Депозе“ и от Ноел Бъкстон. Името 
му е патрон на училището (1929-1936). От 30 май 1930 училището се 
премества в новата сграда. На 1 май 1959 тя е опожарена. В продълже-
ние на две години учениците от началните класове учат в две бараки, а 
тези от прогимназиалните класове - в НУ „Г. Бенковски“ и НУ „В. Левски“. 
От 1960/1961 учениците започват да учат в новопостроената двуетажна 
сграда на училището, която съществува до днес. 

През 1986 започва строителство на нова училищна сграда в не-
посредствена близост до съществуващата. Поради липса на средства, 
остава незавършена. През 2007 е разрушена. В периода 2005-2007, в 
резултат на участие на училището в програмите „Красива България“ 
и „ФАР‘, то изцяло е обновено. Гл. учители до Освобождението (1878): 
Георги Райков (Даскала) (1847); Константин Пацаров от Пещера (1848-
1850); Никола Митрофанов (1850-1854); Кесарий Попвасилев (1854-
1856); Георги Райков (1856); Петър Бонев (1871-1873); Атанас Мишев 
(1873-1876), Атанас Абаджиев (1876). 

Директори на училището са: 
Лилия Христодулова (1919), Трайко Благоев (1919-1922); Стоян 

Кайтазов (1922-1926); Христо Попангелов (1926-1931), Георги Кръстев 
(1931-1934), Атанас Цукев (1934-1947), Христо Янкулов (1947-1950), 
Атанас Танков (1951), Галитион Серев (1952-1957), Христо Недев (1957-
1958), Величка Танкова (1958), Иванка Михайлова (1958-1971), Любен 
Никол-чев (1971-1980), Ангел Найденов (1980-1982), Мария Алексан-
дрова (1982-1983), 1983/1984 няма директор, Илия Джаров (1984-
1988), Тодорка Витекова (1988-1992), Красимира Чакърова (1992-1993), 
Стефан Ангелов (1993-).
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В периода 2010-2012 година училището реализира  проект „ Художест-
вена галерия – забравеното изкуство” по секторна програма „Коменски” – 
многостранни училищни партньорства  на Центъра за развитие на човеш-
ките ресурси. Целта на проекта е реализиране на една  от   основните цели 
на програма „Коменски”:  да се повишава европейското измерение на об-
разованието чрез съвместни дейности между училища в Европа. Проектът  
даде  възможност на ученици и учители от училищата – партньори / ОУ ”Ст. 
Захариев” и  ОУ ”Хр. Ботев” от гр. Пазарджик, училище от Турция и училище 
от Португалия/  да работят заедно по  темата „Забравеното изкуство” като се 
осъществи обмен на учители  и ученици, участващи в проектните дейности,  
обмен на опит и добри практики с чуждестранните партньори,  изработване 
на предмети, произведения на изкуството, организиране на изложби, из-
работване и разпространяване на информационни материали. Работата по 
проекта  помогна  на учениците и учителите да придобият и усъвършенстват 
умения, свързани не само с темата и със съответната предметна област, но 
също и с работата в екип,  да усъвършенстват  уменията си в  социалното об-
щуване, планирането и реализирането на проектни дейности, използването 
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Участието в проекта 
в партньорство с училища от други страни  даде възможност на учениците и 
учителите да практикуват чужди езици и да повишават мотивацията си за 
тяхното изучаване,   както и  да се  подобрява  качеството на училищното 
образование чрез развитие на извънкласните дейности. 

През м. ноември декември 2010 г. се осъществиха  първите мобилно-
сти в Турция. Работните срещи с партньорите се проведоха  в град Адана и 
в град Юргюп.  Гостоприемните домакини от областната администрация  и 

управлението на образованието ни запознаха с образователната система 
на страната, а учениците споделиха впечатленията си от страната и своите 
планове за бъдещето. В училището на партньорите от град Адана се проведе 
работна среща, на която беше представена работата на колегите по  проекта.  
В училището се запознахме с образователните и възпитателните методи, из-
ползвани от колегите,  и със състоянието на материално-техническата база. 
В следващите дни посетихме два общински центъра за изкуства. В единия се 
изучава местният фолклор, а в  другия се провежда обучение на безработ-
ни  жени за усвояване  на умения за изработване на т. нар. „аданска кукла” в 
национална носия. Има занимания по изобразително изкуство, апликации, 
дърворезба и керамика. Културната програма на домакините включваше  

посещение на най-голямата джамия в гр. Адана. Посетихме град Тарсус, 
родно място на ап. Павел, един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос,   
разгледахме стария град и посетихме християнския храм „Св. Ап. Павел”. 
Последваха посещения на град Юргюп, търговски и туристически център на 

областта Кападокия, на с. Аванос, известен грънчарски център, на с. Гюреме, 
където се намира известният открит музей на християнството. Тук посетихме 
множество скални църкви от ранното християнство, в които има уникални 
християнски стенописи. Посетихме и фабрика за изработване на произведе-
ния на ювелирното изкуство. Част от културната програма беше посещение 
във винарна в Юргюп, където се произвежда прочутото Кападокийско вино.  
На работна среща с партньорите беше обсъдена и планирана  бъдещата ра-
бота по проекта и новата среща на партньорите в Португалия през 2011 годи-
на.  Посещението в Турция даде възможност за задълбочаване на контактите 
с партньорите, за планиране на бъдещите съвместни дейности и за обмен на 
добри практики. Учениците, включени в пътуването до Турция, имаха въз-
можност да поддържат контакт със своите връстници, ползвайки работния 

език на проекта, да се запознаят със спецификата на учебно-възпитателния 
процес в Турция, с работата на домакините по проекта,  да се запознаят с па-
метници на християнското изкуство и  с български исторически паметници/ 
желязната църква „Св. Стефан” в Истанбул/, и с икономическото развитие на 
Република Турция.
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През м. май 2011г. се проведоха  5 мобилности в Португали. Работните 
срещи се осъществиха в град Сейшал и в град Лисабон. Там се запознахме  
с образователната система на страната, с образователните и възпитателни-
те методи, използвани от колегите,  със състоянието на материално-техни-
ческата база  в училище „Д-р Антония Аугусто Луро“, партньор по проекта. 
Участвахме в организираната изложба по темата на проекта и обсъдихме  
бъдещата съвместна работа с  партньорите. Посетихме множество  истори-

чески забележителности в Лисабон – кулата „Белем“, Статуята на разпнатия 
Христос,  манастирът Св. Йероним, замъкат Палмела   и  кралският дворец 
в Синтра.

През м. март 2012 г. посрещахме партньорите от Турция и Португалия в 
България. Участвахме в работни срещи с Областния управител д-р Баксанов, 

Началника на РИО и кмета на Община Пазарджик. Проведохме  две работни 
срещи в двете български училища, посветени на темата, и  организирахме  
изложби на тема „Забравеното изкуство“. Културната програма включваше 
посещаване на историческите паметници в града – къща-музей Станислав 
Доспевски, църквата „Успение Богородично“ и Етнографския музей, посе-
щение в Бачковския манастир и старинен Пловдив, Казанлък и Казанлъш-
ката гробница, Етъра в Габрово, Националната априловска гимназия, Дома 

на хумора и сатирата, Велико Търново и крепостта Царевец и Националния 
етнографски музей в София. Работата на училището беше отразена в пазар-
джишките електронни медии.

в-к  ДЪГА
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В периода  2015 – 2016 година училището реализира 
проект „Аз уча и се забавлявам. Научавам, знам и мога!“ 
Програма Еразъм+, КД1/Ключова дейност 1 „Образо-
вателна мобилност за граждани“, сектор „ Училищно 
образование“,  мобилност на персонал в училищно об-
разование.

 
В периода  от   септември - октомври 2015 г. бяха реализирани две мо-

билности в Лондон:
Участие на Елена Баракова  в квалификационен курс на тема „Креатив-

на методика” в ADC College от 14 до 25 септември 2015 г. Курсът имаше за 
цел да осигури на учителите по чужд език по- голям набор от техники и ин-
струменти, които те могат да използват в клас. Курсът е фокусиран най-вече 
върху дейности, подходящи за различен тип ученици и ситуации, както и да 
представи на учителите нови технологии за преподаване на чужд език. Учас-
тниците в курса получиха  достъп до набор от онлайн материали, както и по-
кана за участие в учителски форум, където могат да поддържат връзка със 
свои колеги, участници в курса, да се запознаят с бивши участници, с които 
да споделят идеи и материали. В допълнение на методическите сесии, курсът 
предложи сесии за развитие и подобряване на езиковите умения, повиша-
ване на езиковото ниво, както и представянето на повече различни идеи и 
техники на преподаване.

 Участие на директора на училището Стефан Ангелов в квалификационен 
курс на тема „Да управляваш себе си и другите” в ADC College от 28 септември  

до 02 октомври 2015 г. Курсът е предназначен за директори, помощник-ди-
ректори и училищен персонал, отговорен за развитието на своите колеги. 
Той се базира на презумцията, че да управляваш и развиваш другите, първо 
трябва да познаваш собствените си силни страни, слабости и черти на харак-
тера. Курсът продължава с практически методи за мотивиране, управление 
на колегите и повишаването на тяхното самосъзнание и самопознаване. Кур-
сът включва езикови уроци в помощ на участниците да комуникират в меж-
дународна среда, както и групова работа за споделяне на идеи. В допълнение 
на традиционните методи на управление курсът предлага нови електронни и 
онлайн инструменти за подпомагане на по-ефективното развитие.

Реализация на една  мобилност в Единбург, Шотландия в периода  от  19 
до 23 октомври 2015 г.

Участие  на Елена Баракова  в квалификационен курс на тема „Малките 
ученици” в Inlingua Edinburgh. Курсът представя на учителите, обучаващи 
ученици до 11- годишна възраст различни забавни и модерни дейности, с 
които да привлекат и задържат трайно интереса на малките ученици при 
изучаването на английски език. Наред с традиционните дейности се предла-
гат и нови технологии за ангажирането на ученическото внимание. Сесиите 
са концентрирани върху практически дейности, вместо върху гола теория и 
участниците получават достъп до много онлайн ресурси, които да използват 
при малките ученици.

В периода : 01. 03. 2016 г.-30. 04. 2016 г. бяха реализирани  пет мобил-
ности в Порто Векио – Корсика и участие на учителите в квалификационен 
курс на тема: „Ранно отпадане от училище”. Ранното отпадане на ученици от 
училище  е общоевропейски проблем, който привлича вниманието на из-
следователи, политици и педагози. Съществува дългосрочен икономически 
риск за ранно напусналите училище. Курсът предложи  теоретична обосновка 
на различни възможни подходи и   позволи на участниците да споделят оп-
ита си. Обучаемите бяха  подпомогнати с модерна методология и форми на 
оценяване, които да подпомогнат учениците в различните им нужди и чието 
използване в образователния процес ще предотврати ранното отпадане от 
училище.Обучаемите развиха уменията си да комуникират с трудни ученици 
и родители и да се упражняват в превенция на конфликти.
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След обучението по тази тема учителите участваха  в квалификационен 
курс на тема „Работа в мултикултурна среда”.

Обучаемите се запознаха с нова методология за работа в мултикултурна 
среда. Тази методология може да се използва в различните учебни предмети 
и за решаване на житейски проблеми и ситуации. Бяха представени различ-
ни съвременни теории. Курсът осигури  практически идеи за класната стая, 
провокира междукултурното съзнание, представи по-широк поглед върху 
социалното, езиково и културно разнообразие, разви способности да се отго-
вори на хората в неравностойно положение, осигури  мотивиращи модерни 
техники и материали за мултикултурно управление.

През м.май 2016 г. се проведе   работна среща с учителите и възпитате-
лите от училището, за да бъдат запознати с материалите от обученията на 
участниците в проекта в Корсика. Бяха проведени  открити уроци от участни-
ците в проекта  и  представени новите техники и методи, усвоени по време  
на обученията.

На 03.05.2016 г. проектният екип проведе информационна среща-се-
минар на тема „УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК-Превенция на ранното отпадане от 
училище и международни измерения на образованието“. На срещата 
присъстваха учители от училището, както и представители на МЕСТНА 
КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН) и РИО Пазарджик, в лицето на г-жа Веселка 
Боева - гл.експерт чуждоезиково обучение и началникът на РИО - г-жа Ва-
лентина Кайтазова. Беше направено цялостно представяне на проекта и 
подробно запознаване на гостите с наученото в Корсика, Франция. Бяха 

споделени мнения, проведе се дискусия и се набелязаха идеи за съвмест-
на работа. 

През м. юни 2016 г.  директорът на училището организира и проведе в 
курорта Боровец обучителен семинар за директори на училища от област Па-
зарджик на тема „Разработване и управление на проекти по програма „Ера-
зъм +“. В обучението участваха 19 директори на училища и детски градини 
от областта. Събитието беше уважено от г-жа  Валентина  Кайтазова, начал-
ник на РИО Пазарджик.  Тя изказа благодарност на г-н Ст. Ангелов, председа-
тел на Областния съвет на СРСНПБ, за проявената инициативност и доброто 
представяне на темата. Участниците в обучението определиха семинара като 
интересен и много полезен. Според тях това обучение ще им помогне да раз-
работят свои проекти по тази програма.

По време на обучението г-н Ангелов  представи и  работата на ОУ „Стефан 
Захариев“ по проекта „Аз уча с интерес. Научавам, знам и мога.“ по програма 
Еразъм + образователна мобилност за граждани. Проектът включваше осем 
мобилности във Великобритания и Франция,  насочени към повишаване на 
професионалните компетенции на преподавателите Елена Баракова, Краси-
мира Чакърова, Пенка Цакова, Васка Димитрова и Стефан Ангелов. В рамки-
те на проекта в училището бяха изнесени открити уроци по английски език 
в 4-ти клас и по български език и литература, информационни технологии и 
изобразително изкуство, в които учителите  демонстрираха използването на 
интерактивни методи на обучение. Уроците бяха наблюдавани от експерти от 
РИО и от учители от община Пазарджик.

в-к  ДЪГА
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 В рамките на  проект „Аз уча и се забавлявам. Научавам, знам и мога!“ 
Програма Еразъм+ през м. март 2016 г.   бяха изнесени открити уроци по ан-
глийски език в 4-ти клас и по български език и литература, информационни 
технологии и изобразително изкуство, в които учителите  демонстрираха из-
ползването на интерактивни методи на обучение. Уроците бяха наблюдавани 
от експерти от РИО и от учители от община Пазарджик.

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА - 06.06.2017 година

Ръководител: Пенка Цакова
Учениците от  6 и 7 клас, разделени на два отбора, представиха свои 

презентации по темата „Геометрични тела“, разказаха за интересни факти от 
света на математиката и взеха активно участие в  математическотото състе-
зание. На събитието присъстваха техни съученици и учителите от училището. 
Похвалите на присъстващите зарадваха учениците и допринесоха за под-
държане на положително отношение към учебната работа по математика. 

НА 13.12.2017 Г. ОТ 10.00 Ч. В ОУ„СТЕФАН ЗАХАРИЕВ” 
СЕ ПРОВЕДЕ „ПРАЗНИК НА НАУКИТЕ” 

Изявата е във връзка с провеждането на отворени врати в училището, 
по случай 170-та годишнина от създаването на второто светско училище в 
Пазарджик, носещо името на бележития възрожденец Стефан Захариев.

Гости на тържеството бяха г-жа Весела Тодорова – старши експерт по 

природни науки, г-жа Ваня Апостолова – старши експерт по обществени нау-
ки, както и колеги от училищата на територията на Пазарджик.

Празникът беше подготвен и проведен с ученици от V и VІ клас на учи-
лището с ръководители старши учителите г-жа Мая Дудова и г-жа Боряна 
Френска.  На празника бяха представени идеи за прилагане на ключовите 
компетентности по природните и обществените науки в V и VІ клас. След уро-
ка се проведе методическа среща с учителите, преподаващи обществени и 
природни науки.

На събитието бяха показани иновативни методи на преподаване. 
Съвременното технологично обзавеждане на кабинетите, използване-

то на подходящи информационни източници и добрият професионализъм 
на преподавателите, направиха тържеството вълнуващо и незабравимо за 
гостите и учениците.

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

ОТКРИТИ УРОЦИ – ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРАКТИКИ
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Специалисти от училището участваха  в  областната конференция в 
Пещера през м. ноември 2014 г. на тема „ Учителят – творец и новатор“. 
В нея участваха над 150 специалисти от областите Пазарджик, Пло-
вдив, Смолян и Бургас. Научен ръководител на конференцията беше 
доц. Д-р Камелия Галчева.

На 19 и 20 февруари 2015 год. в гр. Стрелча се проведе областна конфе-
ренция, посветена на целодневната организация на учебния ден по проект 
BG051PO001-3.1.06 «Подобряване на качеството на образованието в сре-
дищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учеб-
ния процес». Темата на конференцията беше „Целодневната организация на 
учебния ден - път към повишаване на знанията и уменията на учениците“. 
Конференцията беше  открита от г-жа Валентина Кайтазова, началник на 
РИО, гр. Пазарджик. Гости на  конференцията  бяха  представители на  МОН.

Представители на нашето училище бяха  г-н Ангелов  и възпитателите 

Кръстанка Вълчева и Гергана Георгиева. Те представиха  презентация на 
тема: „Кръстопът на мечтите“.  С нея те показаха, че са намерили верния път 
към реализирането на мечтите на децата.

През м. юни 2015 г. учителите Кръстанка Вълчева и Гергана Георгиева 
участваха в  националните педагогически четения в с доклада „Ръка за ръка“ 
в Рибарица.

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРИЗОВИ ОТЛИЧИЯ
В продължение вече на четири  учебни години в училището работи  и 

твори група за народни песни, която последните две години  е включена и 
в проект „Твоят час“ . В групата участват ученици от 1 до 6 клас.  Неуморната 
работа на възпитаниците и тяхната ръководителка г-жа Гергана Георгиева са 
възнаградени със заетите призови места в Фестивала „Пеем и танцуваме“  
организиран от община Пазарджик. Учениците от групата три поредни годи-
ни печелят купа съответно за първо, второ и трето място и вече могат да се 
похвалят с комплект купи.

НАГРАДЕНИ НАШИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА:

1. Соня Савова -  с диплом за трето място за изпълнители на популярна 
песен „Пътят към звездите“.
2. Вокална група за автентичен фолклор – с диплом за спечелено първо 
място на VІІ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.
3. Габриела Чолакова с грамота за успешно представяне на VІІ-я фестивал на 
училищното творчество „Пеем и танцуваме“.
4. Калинка Найденова за народно пеене  - с диплом за спечелено първо 
място на VІІ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.
5. Грамоти за спечелени ІІІ и ІV място/момичета и момчета/  на Общинските 
ученически спортни игри.

НАГРАДЕНИ НАШИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА:

1. Вокална група за автентичен фолклор – с диплом за спечелено второ 
място на VІІІ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.
2. Грамота за участие в Националния конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ“ 
– 2016
3. Дария Панчева и Гергана Михайлова  – Диплом за спечелено трето място  
в VІІІ-я конкурс за картичка „Направи добро за Коледа“
4. Грамота за спечелено трето място в общинските ученически спортни игри 
по футбол
5. Соня Савова -  с диплом за трето място  за индивидуални изпълнения  на 
VІІІ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.

НАГРАДЕНИ НАШИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:

1. Музикално студио „Музика и цвят“ – диплом за спечелено  трето място за 
групата за автентичен фолклор на ІХ-я фестивал на училищното творчество 
„Пеем и танцуваме“.
2. Соня Савова – с диплом за спечелено  второ място за индивидуални из-
пълнения  на ІХ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.
3. Мирослава Георгиева - с диплом за спечелено  трето място за индиви-
дуални изпълнения  на ІХ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и 
танцуваме“.

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАЗНИЦИ, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ
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4. Галя Чолакова - с диплом за спечелено  първо  място за индивидуални из-
пълнения  на ІХ-я фестивал на училищното творчество „Пеем и танцуваме“.

5. Янесия Кръстева и Цветелина Илиева  с Диплом за спечелено трето място  
в ІХ-я конкурс за картичка „Направи добро за Коледа“

КЛАС НА МЕСЕЦА - ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА
Учениците от ІV-ти клас от Основно училище „Стефан Захариев”  през ме-

сец  декември 2017 г. участваха в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди 
отговорен – бъди в час”, обявен от Местната комисия за борба срещу проти-
вообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към 
Община Пазарджик.

Журито реши да присъди на класа специална грамота за проявена то-
лерантност. Отличието се дава за проявеното добронамерено и приятелско 
отношение между учениците. Наградите бяха връчени от кмета на община 
Пазарджик Тодор Попов, който им пожела да бъдат здрави и да не спират да 
бъдат така единни и да си помагат.

КЛАС НА МЕСЕЦА - АПРИЛ 2018 ГОДИНА
Учениците от III-ти клас от Основно училище „Стефан Захариев” с класен 

ръководител Десислава Колибанекова   през месец  април 2018 г. участваха в 
конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, обявен от 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик. 

 На 27.04.2018 г.  те бяха отличени с плакет „Клас на месеца“ и  награде-
ни  с грамота от г-жа Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и 
култура“ в Община Пазарджик.

 Така ОУ „ Стефан Захариев“ стана единственото, спечелило два пъти кон-
курса „Клас на месеца“ през тази учебна година. Този факт показва професио-
нализма на учителите и  високото качество на тяхната работа.

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО
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ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

В КРАК С ВРЕМЕТО

На 1 юли 1984 година оглавих Второ Основ-
но училище „Стефан Захариев“. Това стана инци-
дентно. Поради трагични лични обстоятелства 
един след друг починаха двамата предишни 
директори – Ангел Найденов и Мария Алек-
сандрова. По понятни причини през учебната 
1983/1984 година директорската длъжност оста-
на вакантна, а поканените педагози отказаха да 

заемат свободното място.  Аз пренебрегнах суеверието и се осмелих да стана 
директор, защото имах педагогически опит като директор на СПУ „Климент 
Охридски“ в гр. Ракитово, училищен инспектор по възпитателната работа в 
отдел „Народна просвета“ – Пазарджик и учител-методист по български език 
и литература в Република Коми.

Още в началото на учебната година долових, че учителският колектив 
е разколебан и немотивиран за учебно-възпитателната работа. И макар че 
училището активно се беше включило в мащабната и дълбоко съдържател-
на работа на социално-педагогическата дейност, разпростряла се по целия 
тогавашен Пазарджишки окръг, прецених, че за колектива особено наложи-
телно е да се преобрази обликът, съдържанието и функциите на учителския 
съвет.

Ето защо аз и заместник-директорите Златка Пейкова и Цветана Ивано-
ва, а в последствие и Ирина Белева, си поставихме няколко конкретни зада-
чи:

- Усъвършенстване съдържанието и функциите на учителския съвет
-  повишаване ролята на директора като основен фактор за осъществя-

ване на процесите в училището
- установяване на хуманно мислене и действие във взаимоотношенията 

и в учителския, и в ученическите колективи
- делегиране на права на членовете на колектива, което ги превръща в 

действителни участници в управлението. 
Тези подходи създадоха предпоставки за по-яркото им личностно при-

съствие, а с отприщената творческа сила и енергия да заработят на върха на 
възможностите си.

 В крак с времето внесохме в заседанията на учителския съвет разноо-
бразна и добре структурирана тематика от световната педагогическа мисъл. 
Целта ни беше ясна – учителският съвет да се превърне в желано място за 
общуване по актуални роблеми:

- Идеите за висшите психически функции
- За умствените дейности при усвояване на знанията
- За дейностния подход и неговото формиращо значение
- За ролята на общуването като условие на дейността
- За самооценката в процеса на психическото и интелектуалното разви-

тие на детето.
С основание може да се твърди, че учителският съвет стана благоприят-

на среда за научно-педагогическо обогатяване и професионално израстване 
на учителите. Нашият опит беше забелязан от МНП и отличен – част от на-
шите идеи и дейности залегнаха в Правилника на министерството, действащ 
през 80-те години. Това беше един осъществен принос на нашия тогавашен 
училищен колектив, сред които личаха имената на учители-творци, като Еле-
на Вачева, Стойка Механджийска, Лидия Гарчева, Иван Чакъров.

Още по- убедителни ставаха практическите резултати от учебно-възпи-
тателната работа:

- Стопроцентно постъпване на осмокласниците в средни училища в 
града и окръга

- висок процент на постъпилите в средни училища чрез конкурс
- намаляване на противообществени прояви, извършени от наши 

възпитаници.
Добрите резултати от учебно-възпитателната работа дължим на 

обоснованото ни виждане за коренни промени в управленските функции, съ-
държание на дейността и структурата на учителския съвет на Второ основно 
училище „Стефан Захариев“ през 80-те години на изминалия век.

ИЛИЯ ДЖАРОВ,
директор от 1984 до 1988 година 

МОИТЕ  СПОМЕНИ

 Първите ми спомени за училище „Стефан 
Захариев” са преди да постъпя в пети клас там. 
И те са свързани с едно драматично събитие – 
пожарът, който изпепели покрива на училището 
и учениците трябваше известно време да учат в 
други училищни сгради. А сестра ми учеше вече 
в прогимназията на „Стефан Захариев” и аз всеки 
ден се интересувах какво се случва в училището, 
макар че бях ученик в тогавашното начално учи-

лище „Георги Бенковски”, днешното начално училище „Никола Фурнаджиев”.
В „Стефан Захариев” учехме ученици от квартал Чиксалън на Пазарджик. 

То беше с традиции и едно от солидните и авторитетни училища в града ни. 
Почти всички четвъртокласници от НУ ”Георги Бенковски” продължавахме 
като петокласници в „Стефан Захариев”. В прогимназията учехме стотици 
ученици, аз бях в „Е” клас. 

 „Стефан Захариев” се славехме с високи постижения  не само в учебната 

дейност, но и в спорта. Училището разполагаше с голям двор, където не само 
в часовете по физическо възпитание играехме на воля. Пък и близостта до 
стадиона също подклаждаше желанията ни за спорт. Неслучайно от учили-
щето излязоха едни от най-добрите спортисти в Пазарджик, някои с нацио-
нално значение.

От всички учители съм останал с много добри спомени. Аз лош учител не 
съм имал, бяха строги, но справедливи. В „Стефан Захариев” работеха немал-
ко от най-добрите учители в града по отделните учебни предмети. Няма да 
споменавам имената им, защото ще пропусна някои.

Иска ми се да пожелая добро бъдеще за училището и още дълго 
да се чуват ученическите гласчета в класните му стаи. Честит 170-го-
дишен юбилей! 

Здраве и успехи на всички учители и ученици.

НИКОЛА ИВАНОВ

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И ДИРЕКТОРИ СПОДЕЛЯТ
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ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

ЗДРАВЕЙ МИЛО УЧИЛИЩЕ!

Аз съм Мирослав Стоянов и понастоя-
щем съм говорител на Областната дирек-
ция при Министерството на вътрешните 
работи в Пазарджик. 

Но в далечната 1984 година имах къс-
мета да прекрача прага на 2-ро Основно 
училище „Стефан Захариев” в Пазарджик. 

Така започнаха „първите седем” важни 
години от моето развитие като човек. Не 
мога да забравя първия си класен ръково-
дител г-н Митев, както и класната във 2 и 3 

клас г-жа Алексиева. Разбира се до края на обучението ми там имах срещи с 
чудесни преподаватели, чиито имена дори и сега предизвикват топли споме-
ни. Със съучениците от „В” паралелката имахме страхотно детство, чудесни 

спомени и все още поддържаме близки приятелски отношения.
ОУ „Стефан Захариев” беше едно от учебните заведения в града, чиито 

ученици не пропускаха участие в олимпиади по математика, български език 
и литература, състезания по ориентиране и футбол. Неговите възпитаници 
имаха успешен прием след седми и осми клас в почти всички професионални 
и хуманитарни среднообщообразователни училища.

Пожелавам от все сърце на всички бивши и настоящи препода-
ватели от 2-ро ОУ „Стефан Захариев” да са здрави, да продължават 
все така всеотдайно и с любов своята просветителска мисия. 

На нас, техните ученици, желая да носим в сърцата си наученото 
през годините и да го предаваме с любов и на нашите деца.     

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ

ЗДРАВЕЙ СКЪПО УЧИЛИЩЕ!

Аз завърших седми клас в „Стефан За-
хариев“ през далечната 1995 година. Тога-
ва учениците бяхме много и се гордеехме с 
нашето училище. Имахме самочувствие, че 
сме учили при най-добрите учители. 

Благодарение на знанията, получени 
най-вече от г-жа Чакърова и г-ца Витекова,  
взех изпитите си успешно и бях приета на-
всякъде. Всички учители очакваха много от 
нас и ние не ги разочаровахме. Научиха ни 
не само на знания, но и как да бъдем хора. 

Приятелствата, които направих в училището,  си поддържам и до днес. Бра-
тята ми също учиха в „Стефан Захариев“ и до ден днешен си спомнят случки 
от училището. 

Дори спомените ни да се различават, усещането, че сме преживели нещо 
стойностно, е взаимно. В „Стефан Захариев“ децата бяхме единни и искахме 
да се развиваме в името както на училището, така и на самите нас. 

Днес в училището има по-малко деца, но аз се гордея, че съм учила точ-
но в това училище. 

Надявам се скоро и децата ми да учат там. Всички искаме децата 
в него непрекъснато да се увеличават и да прославят името на скъ-
пото ни училище.

ЙОРДАНКА ДАНИЕЛС

ЗДРАВЕЙ СКЪПО УЧИЛИЩЕ!

Основно училище „Стефан Захариев“ ме 
оформи като личност, научи ме да повярвам 
във възможностите си. 

Тук създадох незабравими приятелства. 

Изказвам своята благодарност към 
всички мои учители, но най-вече към г-жа 
Златка Пейкова, моят учител по история. 

Първите уроци по родолюбие получих 
от г-н Ангелов, моят учител по БЕЛ, който по-

каза на мен и съучениците ми едни от най-прекрасните кътчета на България. 

Честит юбилей!

КИРИЛ ЧАКЪРОВ - ЮРИСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Поздравявам Вас и останалите членове на училищния колектив по по-
вод 170-та годишнина на ОУ „Стефан Захариев“.

Поздравявам Ви за усиления  труд, който вярвам, дава отражение върху 
развитието на учениците. 

Зарадвах се след получаването на поканата за концерта, усетих и ностал-
гията,  и радостта, че въпреки трудностите, които съпътстват работата Ви, все 
пак има надежда.

Познавайки хора, израстващи в най-различни направления - от меди-
цината, която аз самата избрах, през архитектура до право – вярвам, че и 
нашето общо училище – любимото „ Стефан Захариев“ -  има немалък принос 
за това. Изключителни учители, които помня ясно и сега, ни стимулираха, уп-
рекваха и вдъхновяваха безкористно да станем по-добри личности. 

Радвам се, че бях част от тази среда.
Пожелавам Ви успех и попътен вятър!   

                  
Д-Р  ПЕТЯ ТЕРЗИЕВА  

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И ДИРЕКТОРИ СПОДЕЛЯТ
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УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО, 

Училище любимо, прозорец към света си ти 
- мястото, където ме срещна с приятели добри и 
с учители, които ще помня до дълбоки старини! 

Изминаха 22 години, откакто прекрачихме 
прага на ОУ „Стефан Захариев“ за пръв път! Учи-
лището, което бе не просто светилище на зна-
нието, то беше наш пътеводител, нашата основа, 
нашата начална скорост по пътя към живота. 

Казвам се Александрина Тодорова и съм гор-
да възпитаничка на ОУ „Стефан Захариев“ за периода 1996-2003 г. Макар да 
са минали толкова много години от завършването на основното ми образо-
вание, аз винаги ще пазя топли спомени за тези вълнуващи години. Страдам 
от Спинална мускулна атрофия, поради което бях ученичка на индивидуална 
форма на обучение - това означава, че учех от вкъщи и преподавателите ме 
посещаваха у дома. Разбира се, когато имах възможност и за успявах да бъда 
част от глъчката на коридорите и занятията в големите класни стаи. 

Г-жа К. Атанасова - учителката, която прояви завидно търпени, много 
любов и която ми даде всички основи. С нея се научих да чета и пиша, учихме 
стихотворения, както и да смятам, дори направих първия си макет на офис. 
Дойде време да се разделим в III-ти клас, а в IV-ти клас ме очакваше нова 
учителка – г-жа Пелева. Тя ме научи да пиша преразказ, само като съм слу-
шала текста. Цял живот ще помня първия ми преразказ на „Шоколадовият 
път“ от Джани Родари, с малката си синя тетрадка на далматинци.

С всеки изминал клас имах удоволствието да се запознавам с нови пре-
красни и всеотдайни преподаватели, които все повече ме караха да се влюб-
вам в часовете им. Г-н Г. Миндов, който винаги систематизираше и опростя-
ваше до разбираемост часовете по физика, заедно с уникалното си чувство за 
хумор. Човекът, който и до днес вярва в мен, повече дори от самата мен. Г-жа 
Пейкова, която запечати първия ни урок по История за несправедливото раз-
покъсване на България, след подписването на Санстефанския мирен дого-
вор. Жената, която съзря борбеността на Левски и Ботев в моите очи. Г-жа Со-

тирова, с която пътувахме до всяко кътче на България по географската карта, 
а и извън нея. Г-жа М. Дудова, учителката, превръщаше часовете по химия в 
забавни и разбираеми. Тя дори разкри и интернет света пред мен през 2001 
г. Г-жа Н. Петрова, изключителен математик, с която задачите се превръщаха 
в игра на ума. Г-жа Ганчева – учителката, която роди в мен полиглота. Тя ми 
даде началот,  което след това продължих, чак до завършването на висшето 
си образование. Завършен бакалавър по Английска филология, както и то-
ку-що завършена магистърска степен по Превод и бизнес комуникация. 

За съжаление не всички преподаватели са сред нас вече, г-жа М. Попова, 
която превръщаше биологията в игра за съзнанието ми, а тетрадката ми в 
мини учебник от записки и пресувания на чехълчета, сколопендри, бели дро-
бове и трахеи, както и цели хранителни вериги. Също и г-жа Ворукова, учител 
по история, която бе прекрасен, земен и позитивен човек, когото учениците 
слушаха в захлас.

Имаше и учители, с които работех и за по-кратко. Г-жа М. Стоянова, с коя-
то никога няма да забравя урока по история за фараоните и мумиите. Г-жа 
Тотолакова, която виждаше в мен само жажда за знание през едната учебна 
година, която прекарахм заедно в час по химия! Г-жа Т. Лашева - математика 
е нейното второ Аз. И разбира се г-жа Гарчева по БЕЛ, заради която заобичах 
писането на есета.

Всеки един от тези преподаватели допринесе за изграждането ми като 
личност. Те бяха мои пример! Мои приятели! Искам да използвам възмож-
ността да ви благодаря, че ви има и че бяхте мои преподаватели! Благодаря 
ви че вярвахте в мен и че ме обграждахте с любов и уважени!

Искам да благодаря и на директора г-н Стефан Ангелов, който е препо-
давал на сестра ми, но за съжаление, аз нямах тази чест. Благодаря, че на-
правихте всички тези хора част от моя живот! Училище „Стефан Захариев“ е 
люлката на моето знание. Училище с традиции и дълга история. Училище, в 
което преподавателите превръщат класа в семейство. 

АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА 
(ученичка през периода 1996-2003)

ПОЗДРАВ ОТ АМЕРИКА
СКЪПИ Г-Н АНГЕЛОВ,  
СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ ОУ „СТЕФАН ЗАХАРИЕВ“,  ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА 
ТОЗИ ПРЕКРАСЕН 170 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
На всички Вас пожелавам здраве, благополучие и много творчески 
успехи в родното ми училище! Благодаря на Вас от сърце за духовната 
и човешка подкрепа да бъда тук в Aмерика! Аз никога няма да забравя 
вашето отношение към мен през тези 5 години като учител и 10 години 
като ученик в това училище.

ГОРДЕЯ СЕ С ВАС!  БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

С УВАЖЕНИЕ:  ЖАНЕТ ПИНДЕВА, УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И ДИРЕКТОРИ СПОДЕЛЯТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛО УЧИЛИЩЕ! 
Честит празник, уважаеми учители! 
Безкрайно щастлива се чувствам, защото 
ОУ „Стефан Захариев“ бе моето начало по пътя 

на знанието.  С поглед назад във времето си спом-
ням онзи пръв вълшебен ден, в който прекрачих 
неговия праг. Сякаш тръпките от вълнението на 
малкото момиченце с огромни панделки и букет 
цветя ме връхлитат отново и ме карат да се вълну-
вам по-силно от тогава. 

Мило училище, твоят празник е и празник на всеки от нас, защото ти, в 
лицето на всеотдайните си учители пося в сърцата на всички ни зрънцето на 
човечността, което ни помогна да израстнем достойни хора. 

Днес пораснали и помъдрели можем само да се връщаме във вълшеб-
ните дни, с които ни даряваше.  Да погледнем ученическия чин, класната стая 
и да пожелаем на нашите наследници да пазят твоя дух и сила. 

Да отпиват с жажда от знанието и мъдростта, които даряваш и да израст-
ват горди и разумни. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
ЗОРНИЦА РАДЕВА

Моята позиция във фирма ЕТ „Зорница - Илия Радев“ е Мениджър. 
Учила съм в УНСС - специалност Икономика на индустриалната фирма. 
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ЛЮБИМОТО УЧИЛИЩЕ 

Здравей, мое любимо училище! 
Колко бързо минаха годините,когато учех в теб и колко много години 

минаха откакто те напуснах! В теб се научих да чета и пиша и в теб израснах 
като човек!

Ах, колко спомени имам…
Спомням си как лудеех из двора и коридора, как ритах топка с момчетата 

и участвах в първенствата по народна топка, как скачах лъвски скок…
Спомням си часовете по физическо с господин Георги Станчев (Бог да го 

прости). Той свиреше на акордеона, а ние играехме народни танци. С усмивка 
си спомням и  колко ни изпитваше с ходене по греда и успоредка.

Спомням си и трите ми класни ръководителки-страхотни и всеотдайни:
- от 1 до 4 клас - г-жа Таня Атанасова
- от 5 до 6 клас – г-жа Живка Ворукова – страхотен учител по история 

(Бог да я прости)
- 7 клас – страхотната г-жа Филомена Сотирова – страхотен учител по 

география
Г-жа Атанасова живееше в блок срещу нас и често се прибирахме заедно, 

а и съм й гостувала, когато родителите ми закъснеят да ме заберат. Спомням 
си колко бързо четях и бях най-добрата в класа, защото четях още от 5 го-

дишна възраст. Г-жа Атанасова често ме вдигаше на дъската с мъка, защото 
аз винаги твърдях, че не съм подготвена. Винаги знаех и получавах шестици, 
заради тежката ми чанта пълна с извънучебни помагала и любознателност. 
Не съм я виждала отдавна, а колко бих се радвала да я видя.

Колко жалко, че г-жа Ворукова си отиде отдавна. Тя много държеше да 
научим българската история и провокира в мен интереса към историята. 
Още помня двете страхотни екскурзии с нея до Котел и Смолян.

А г-жа Сотирова колко увлекателно разказваше в часовете по география 
и как ни защитаваше…

Помня и строгата, но справедлива преподавателка по биология -  г-жа 
Вачева. Колко обичах часовете по български език и литература с г-жа Краси-
мира Чакърова и часовете по физика с господин Миндов, с чиято подкрепа 
стигнах до челните места на олимпиадите по физика. А математиката не ми 
вървеше, но г-жа Тодорка Витекова много ми помагаше. Помня и концертите 
ми с музикалния хор на училището с ръководител г-жа Маргарита Янкова, 
рисуването с г-жа Люцканова и часовете по труд в барачката.

Ех, колко беше хубаво в училище „Стефан Захариев“! Колко безгрижни 
бяхме… Колко бързо пораснахме и си тръгнахме….

                ИЛИЯНА ВОДЕНИЧАРОВА
ученичка в ОУ „Стефан Захариев“ от 1996 година до 2003 година

През далечната вече 1985 година с много 
трепет и вълнение за първи път прекрачих прага 
на ОУ „Стефан Захариев” в гр. Пазарджик. Обуче-
нието ми започна при г-жа, тогава другарката, 
Цветкова, като бях записана в I-ви „б” клас. С 
много търпение и любов г-жа Цветкова успя да 
положи основите на познанието у всички нас.

От IV –ти клас класен ръководител ми беше 
г-жа Попова, преподавател по биология. Клас-

ният ни ръководител беше изключителен педагог и професионалист. Много 
блага и търпелива, тя подхождаше към всеки един от нас от класа с изклю-
чителен такт и индивидуализъм.

През времето през което продължи обучението ми в ОУ „Стефан Захари-
ев” - от  IV-ти до  VII-ми клас, преподавателите, които ни обучаваха, успяха да 
зародят жаждата към познанието и усъвършенстването. 

Никога няма да забравя г-жа Попова /преподавател по биология/, г-жа 
Пейкова /преподавател по история/, г-жа Сотирова /преподавател по геогра-
фия/, г-жа Вълкова /преподавател по руски език/, както и всички останали 
учители, преподавали ми до  VII-ми клас в ОУ „Стефан Захариев”.

Винаги ще помня с много топли чувства г-н Ангелов /преподавател 
по български език и литература/. С изключителния си професионализъм, 
взискателност и индивидуален подход към всеки един от нас, ни научи на 
основните правила и принципи в правописа и синтетиката, и ни накара да 
заобичаме книгите и литературата. Спомням ни колко беше взискателен 
по отношение на правописа и синтетиката и чак сега осъзнавам колко прав 
е бил г-н Ангелов да изисква толкова много от нас. Смея да кажа, че той е 
надградил положените основи от г-жа Цветкова по отношение на правописа, 
правоговора и познанията ми по български език и литература. Обръщайки се 
назад, виждам колко важно е било това за мен, тъй като продължих обра-
зованието си с успешно полагане на изпити по български език и литература 
и история. 

С настоящето изказвам едно ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ на всички пре-
подаватели от ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик, преподавали ми 
през годините и запалили искрата на познанието у мен завинаги.

адв. ГЕРГАНА СТОИМЕНОВА-ЦАРСКА

Здравейте, казвам се Анна Шипарова и съм 
горд възпитаник на училище „Стефан Захариев“.

С умиление и малко носталгия си спомням 
за дните прекарани в училището. Щастлива съм 
че учих тук, където са учили и моите родители.

В момента съм в Швейцария, в Люцерн и 
изучавам туризъм в „Цезар Риц колеж“. Колеги 
са ми млади хора от цял свят. 

Учим, живеем и се забавляваме заедно, без значение цвят на кожата, 
раса и етнос. Като ученичка в „Стефан Захариев“ участвах в проект с ученици 
от Турция и Португалия. Моите преподаватели от училището ме научиха не 
само да чета и пиша , но и поставиха основите за разбиранията ми за живота, 
изградиха личността ми.

Изключително съм щастлива да поздравя учителите и ученици-
те с празника ни -170 години от създаването на училището и да поже-
лая на учителите да бъдат все така всеотдайни, с обич и вдъхнове-
ние да водят своите възпитаници по пътя на науката и живота. 

А на учениците  – да бъдат любознателни и със своите постиже-
ния да отстояват името и авторитета на училище „Стефан Захариев“.

Скъпи учители, г-н Директор, Благодаря Ви за това, което съм.

АННА ШИПАРОВА

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И ДИРЕКТОРИ СПОДЕЛЯТ



Стефан Захариев е роден в края на 1810 
година. Неговият баща го изпраща да учи 
първо в гръцкото училище в Пазарджик, а 
след това в българско училище в Пловдив.

По-късно той практикува известно вре-
ме бащиния си занаят – кожухарство и про-
дължил с търговия в Белград. Благодарение 
на пътуванията си в чужбина Стефан Захари-
ев се осъзнал като българин. Вече възрастен, 

той се научил да чете на български и сръбски език. Не сполучил с търговията, 
той станал правителствен ковчежник в Пазарджик.Тази служба му донесла 
големи неприятности, защото управителят на града Махмуд бей злоупотре-
бил с един милион гроша. По-късно Стефан Захариев бил назначен за вла-
дишки наместник на пловдивския митрополит в Пазарджик. Благодарение 
на тази длъжност при своите пътувания , той добре опознал селищата от Т. 
Пазарджишката кааза и събрал много материални за тяхната история. Като 
владишки наместник Стефан Захариев винаги защитавал интересите на бъл-
гарското население. По този начин той навредил на интересите на Патриар-
шията и скоро бил уволнен.

Благодарение на своя авторитет той скоро бил избран за народен предста-
вител в Градския съвет. Стефан Захариев станал управител на черковните дела 
и надзирател на училищата в града.По негова инициатива от 1859 г. в Пазар-
джик започва да се празнува Денят на светите братя Кирил и Методий. В бор-
бата за църковно-национална независимост Стефан Захариев се изявява като 
един от най-активните дейци в Южна България. Дейността му в тази борба се 
простира до Пещера, Източна Македония /Неврокопско, Драмски и Серско/ и 
град Враня, където изпращал писма, учители и свещеници. Съвсем заслужено 
той бил определен за заместник на д-р Стоян Чомаков, като представител на 
пловдивска епархия по черковния въпрос в Цариград през 1862 година.

През 1867 г. в Пазарджик за втори път било основано читалище , нарече-
но „Виделина“. За негов представител бил избран именно Стефан Захариев. 
Това не било никак случайно, той бил много любознателен и непрекъснато 
се самообразовал. Той бил станал главен настоятел на българските вестни-
ци и списания, получени в града. От 1857 г. до 1871 г. той бил библиотекар 
на читалищната библиотека и полагал много грижи за нейното обогатяване. 
Сам се научил да превежда от сръбски, руски, чешки и полски. Започнал да 
проявява траен интерес към миналото на родния си край, събирал археоло-
гически материали, ръкописи, предания и легенди, описал бита и обичаите 
на местното българско население. С тази своя дейност той се превръща в 
един от пионерите на българската наука през Възраждането. За това говори 
и кореспонденцията му с Найден Геров, д-р Шафарик и Стефан Веркович.

Стефан Захариев се проявява и като плодовит книжовник. Освен стати-
ите и дописките по важни обществени въпроси, публикувани във вестник 
„Время“, „България“, „Гайда“ и „Македония“, Стефан Захариев побългарил 
повестта на Карамзин „Наталия, болярская дочь“ и започнал да превежда от 
гръцки език романа на Ал. Дюма „Тримата мускетари“. Освен това той напи-
сал и една подробна автобиография. За съжаление след смъртта му неговите 
ръкописи били загубени.

Венец на цялата му научна дейност се явява книгата „Географико-исто-
рико-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза“, издадена във 
Виена през 1870 година. Този труд е най-ценният извор за миналото на Па-
зарджишкия край и признат за най-доброто краеведско изследване в Бъл-
гария през Освобождението. За голямото благородство и висока нравстве-
ност на Стефан Захариев има много свидетелства. Но два факта правят силно 
впечатление. Родолюбивият българин подава ръка на младия и неизвестен 
художник Станислав Доспевски. Стефан Захариев си поръчал портрет, който 
Доспевски нарисувал с голямо майсторство. По-късно той препоръчал мла-
дия художник на пазарджишки пловдивски първенци. Така се ражда цяла 
галерия от великолепни портрети нарисувани от Доспевски и допринесли за 
неговата голяма известност.

Другият факт е свързан с известния ни съгражданин Константин Велич-
ков. Именно него изпраща в лицея в Цариград, а не своя син Христо, както го 
съветвали приятели.

Този факт говори още по-красноречиво, че Стефан Захариев поставял 
обществените интереси  над личните. Затова животът му е пример за голямо 
родолюбие и за безкорисна служба на народа. 

АЛЕКСАНДЪР АРНАУДОВ, 
историк и краевед, възпитаник на ОУ “Стефан Захариев“
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ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 170-та ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО

Директор: СТЕФАН АНГЕЛОВ
Адрес: 4400 Пазарджик, 
ул. ”Васил Петлешков” №1
тел.: 034/918 225
е-mail: ou_st_zahariev_pz@abv.bg
www.facebook.com/stefan.zahariev.585

www.st-zahariev.com

СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЮБИЛЕЙНИЯ КОНЦЕРТ:
• водещите Калина Дамянова и Иван Тодоров,

както и на гостуващите състави: 
• фолклорен ансамбъл „Елица“ с ръководител г-жа Маргарита Караджова, 
• школа по спортни танци „Диамант“ с ръководител г-жа Любомира Попова, 
• танцов състав „Детство“ с ръководител г-жа Елена Тотева,
• школа за класически балет „Радост“ с ръководител г-жа Радост Ангелова, 
• певческа група от пенсионерски клуб № 6 с ръководител Пламен Тошев,
• Мандолинен оркестър „Елена Генова“ с ръководител г-н Илия Митрев
• фолклорна формация „Пендар“ с ръководител г-н Емил Иванов.

ПАТРОНЪТ НА УЧИЛИЩЕТО
ДОСТОЕН СИН НА ПАЗАРДЖИК И РОДИНАТА 


