
„Образованието … може да превърне 
упоритостта – в обвързване , а 

агресията в жар и страст!!!“



Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ чества
своя 50-годишен юбилей. Над 1500 бивши и
настоящи учители и директори, стотици ученици,
техните близки, много гости, университетски
преподаватели, общественици и представители
на различни институции и организации се
събраха в Двореца на културата и спорта „Васил
Левски“, за да уважат тържеството на
великотърновското училище. Заедно с тях бе и
кметът на Старата столица Даниел Панов.

18-ти Януари
50 години ОУ „Св. П. Евтимий“



Отбелязване на 165 
години от рождението 
на Стефан Стамболов. 

31-ви януари



Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във
Велико Търново навърши 60 години. Тържеството по
случай хубавия повод събра в Музикално-драматичния
театър „Константин Кисимов“ над 700 бивши и
настоящи учители, ученици, много приятели и гости
на елитното училище. Сред тях бяха кметът на Старата
столица Даниел Панов, областният управител проф.
Любомира Попова, председателят на Общинския съвет
Венцислав Спирдонов, представители на различни
институции и организации, на чуждестранни
посолства и др.

15-ти Февруари
Езиковата гимназия

„Проф. д-р Асен Златаров“ във
Велико Търново навърши 60 

години



На 18 февруари 2019 г. пред
паметника на Васил Левски
гр. Велико Търново се отбеляза
146 години от обесването на
Апостола на българската
свобода.

18-ти Февруари
146 години от обесването на

Васил Левски 
Апостола на свобода



23 песни за Велико Търново събраха в книга възпитаници на СУ 
„Емилиян Станев”. Изданието излиза с финансовата подкрепа на

Община Велико Търново и бе представено по време на традиционния
концерт на училището, посветен на празника на старопрестолния град
на 19 март, 2019 г. в голямата зала на Общината.  Най- старата „Ние сме
търновци” е по текст и музика на Добри Войников, най-новата е рап

парче за Търново, написано от единадесетокласничката Ралица
Нуцова.



С поредица от събития Велико Търново
отбеляза своя празник, посветен на славната

победа на цар Иван Асен II над епирския
владетел Теодор Комнин и на последвалото
могъщество на Второто българско царство. 

Със света литургия, празнични слова, шествие 
и концертна програма великотърновци

отпразнуваха 22 март.



На 4 април, 2019 г. НВУ бе домакин на 47-
ата национална конференция по въпросите
на обучението по физика на тема
„Интегрален подход в обучението по
физика”. Участие във форума взеха над 120
преподаватели от средни и висши училища,
докторанти и ученици от цялата страна.

В рамките на конференцията се проведе специализираната Младежка научна
сесия за ученици и студенти на тема:„Структура на материята“.



На 23 април, 2019 г. в Голямата зала на
Община Велико Търново директорът на

Държавна опера-Стара Загора Огнян
Драганов проведе образователен урок
на тема „Защо на опера“ пред ученици

от училищата в града. Урокът бе
организиран от Добрин Пелтеков, 

учител по музика в ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“, съвместно с Община Велико

Търново и ЦПЛР – ОДК, дейност
кариерно ориентиране.



Велико Търново е домакин 
на честванията по повод  

140 години от приемането 
на Търновска конституция.



Първите български 
законотворци оживяват 

благодарение на 
монографията на историка 

проф. д.и.н. Милко 
Палангурски – „Бащите на 
българската конституция“. 
Новата книга бе официално 

представена в читалище 
„Надежда – 1869“. 

Събитието бе част от 
програмата за отбелязване 

на 140-годишнината от 
приемането на 

Търновската конституция 
и предизвика голям 

интерес. 



Урок по патриотизъм и родолюбие на
тема „Търновската Конституция –

първият основен закон на Свободна
България” проведоха учениците от

Старопрестолна професионална
гимназия по икономика и ОУ 

“Св.Патриарх Евтимий”.



Състезанието „Либерали и консерватори
в спор за изграждане на демократични
устои на свободна България“ ОУ „Бачо
Киро“, гр.Велико Търново се включи в 

дейностите, посветени на 140-та 
годишнина от приемането на

Търновската конституция. 



Над 350 финалисти в националния ученически
конкурс „140 години Търновска конституция“
бяха наградени във Велико Търново.
Церемонията се проведе в музей „Възраждане и
Учредително събрание“, където именно е
приета Търновската конституция. Тържеството
бе открито от д-р ик. н. Янка Такева,
председател на Национален клуб „Родолюбие“ и
на Синдиката на българските учители.



Децата и младежите от Детско-юношески
фолклорен ансамбъл "Българче" посетиха
Народното събрание по покана на
председателя на Парламента Цвета
Караянчева, която лично ги посрещна.
В срещата участваха и депутатите от
Великотърновски регион Станислава
Стоянова и Станислав Стоянов



Децата лауреати на конкурса на Община
Велико Търново за детско-юношеско
творчество в областта на литературата,
изобразителното изкуство и
мултимедията бяха гости в Народното
събрание. Конкурсът, в който са
отличени, бе посветен на 140 години от
приемането на Търновската
конституция. Учениците от старата
столица се състезаваха с творби на тема
„Силата на Търновската конституция”.

27 от тях, представители на училищата СУ „Вела Благоева“, ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“, ПГЕ „Александър Попов“, ПГСАТ „Ангел Попов“ и СУ „Емилиян
Станев“, са наградени с посещение в Народното събрание. Десет от децата
пък са членове на Клуб „Млад депутат“ при Основно Училище „Св.
Патриарх Eвтимий”.



Великденска изложба и концерт представи работата на учениците,
включени в извънкласни дейности по проект „Твоят час“ във Велико
Търново. Млади таланти от общо 32 училища от област В. Търново се
включиха в инициативата. Събитията са организирани от РУО и имат за
цел да популяризират постижениията на учениците, включени в групите
за извънкласни дейности.



ПРАЗНИЧНО 
ШЕСТВИЕ ЗА 
24 МАЙ ВЪВ 

ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО



С вратовръзки с цвета на училищното знамето и
училищна емблема децата заявиха
принадлежността си към СУ „Вела Благоева”,
което отваря врати преди 34 г. и оттогава е
възпитало и продължава да възпитава хиляди
търновчета в традициите на любовта към
науката и към България.

Великотърновското учебно заведение посрещна
празника си с шествие в кв. „Бузлуджа“ и с масово
изпълнение на патриотични песни. Шествието
поведоха Духовият оркестър на НВУ „Васил
Левски“ и знаменната група на училището, а
стотици търновци успяха да видят новите
отличителни знаци на възпитаниците на СУ
„Вела Благоева“.



С водосвет и музикален поздрав във Велико Търново бе открито
петото издание на Международния конкурс за вокална и
инструментална музика „Звукът на времето”. 300 млади таланти се
представиха пред квалифицираното жури в Изложбени зали „Рафаел
Михайлов” и ДКС „Васил Левски” в старата столица. Конкурсът се
проведе под почетния патронаж на кмета на община Велико Търново
д-р инж. Даниел Панов.



Бюст-паметник на Христо Ботев бе открит на 2-ри
юни 2019 г. във Велико Търново в знак на почит и
признателност към делото на великия поет и
революционер, дал живота си за свободата на
България. Откриването на паметника на Христо
Ботев бе реализирано от кмета на града д-р инж.
Даниел Панов и ученици от ОУ „Христо Ботев“ в
присъствието на много граждани, представители
на институции и неправителствени организации.



КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО И МЛАДИТЕ ПЕДАГОЗИ НА 

XXI ВЕК” СЪБИРА МЛАДИ УЧИТЕЛИ В АРБАНАСИ ОТ 
1 ДО 3 ЮЛИ. 

Организатори на форума са Регионалното
управление на образованието, „Сдружение за 

образователни инициативи 19” при ОУ „Бачо Киро”, 
Министерството на образованието и науката, 

Община Велико Търново, Съюзът на 
работодателите в системата на народната просвета.



Поредната лятната кампания „Ела в библиотеката с приятели”
стартира през юни в Регионалната библиотека „П.Р.Славейков”. В
нея участваха ученици от община Велико Търново. Целта бе да
се активизира интереса на децата към книгите, провокирайки
ги да четат, да повишат своят грамотност, да се забавляват и да
печелят награди. Над 10 хиляди библиотечни единици са взели
през лятото децата, участвали в инициативата „Ела в
библиотеката с приятели“ през 2019 г. Кампанията е на РНБ „П.
Р. Славейков“ и се провежда за трета поредна година, поясни
директорката на културната институция Калина Иванова и се
осъществява под патронажа на Венцислав Спирдонов,
председател на Общински съвет – Велико Търново.



Тържествено 
откриване на 

първия 
учебен ден 

2019 година



Снежана Данева-Иванова временно 
изпълняващ длъжността кмет на Община 
Велико Търново, връчи грамоти на млади 

учители по време срещата с новоназначени 
преподаватели, организирана от Община 

Велико Търново и Регионалното управление 
на образованието. Тя се проведе в Деня на 

народните будители – 1 ноември.



С голям вълнуващ концерт ДВГ „Пеещи камбанки“ отпразнува
началото на 41-вия си музикален сезон. На сцената на МДТ
излязоха таланти от всякакви възрасти, сред които имаше както
настоящи, така и бивши изпълнители от състава. В публиката
присъстваше и немалка част от някогашните „камбанки“, които
за всички тези години са хиляди.



ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се включва в „Европейските дни на
наследството“ чрез провеждане на пешеходните турове „Възраждане“ и „140
години Търновска Конституция“. Екскурзоводи са учениците от XIв клас,
специалност „Туристическа анимация“ . Придобили и още знания, умения,
самочувствие по време на проведената производствена практика през лятото в
музеите на града, в два дни те представят културно-историческото наследство на
Старопрестолен Търнов пред своите съученици от осмите класове.



СТАРОПРЕСТОЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 
ОТПРАЗНУВА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ

НАСТОЯЩИ И БИВШИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ И 
УЧЕНИЦИ НА СТАРОПРЕСТОЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО 

ИКОНОМИКА ПРЕПЪЛНИХА ЗАЛАТА НА 
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН 

КИСИМОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЪДЕТО  
УЧИЛИЩЕТО ОТПРАЗНУВА ТЪРЖЕСТВЕНО СВОЯ 

ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ.



НА 140 ГОДИНИ СТАНА 
ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ 

С. БАЛВАН

Основно училище „Св. Иван Рилски”
отваря врати в началото на 1879/1880
учебна година. Днешната двуетажна
сграда е построена през 1939 г. За 140-
тата годишнина екипът бе подготвил
богата програма.



МУЗИКАНТИТЕ НА СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ 
ПРЕДИЗВИКАХА ФУРОР В ИТАЛИЯ 

16 концерта за 16-дневния си престой в Италия 
изнесоха децата от духовия оркестър на СУ 

„Емилиян Станев“ „Джуниър бенд“ - възпитаници на 
Йордан Цветанов.



С ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ 
ИКОНИ, НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ И 

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
ЦЪРКВАТА „СВ. 

НИКОЛАЙ“  ЧЕСТВА 
180 Г. ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА 
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКОТО 

ЦЪРКОВНО УЧИЛИЩЕ 
КЪМ ХРАМА



148 сурвачки участваха в конкурса „От Коледа
до Васильовден“, организиран за девета
поредна година от Център за подкрепа за
личностно развитие - Общински детски
комплекс.Присъдени бяха множество награди,
подсигурени от Община Велико Търново.
Изложбата бе експонирана на втори етаж, в
Община В. Търново, а тържеството по
награждаване на отличените участници се
проведе на 17 декември.



ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ В РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2019 ГОДИНА.



НЕКА ДОБРИТЕ ДЕЛА СЕ МНОЖАТ И БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ ПРЕД 
ОБЩЕСТВОТО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО МЕЖДУ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 
2020 ГОД.!


