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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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
   Център на образование и духовност 
 

   Основно училище „Панайот 
Волов”  е център на образование, 
култура и духовност, съчетание на 
традиции и европейски ценности. 
Подклаждало огъня на знанието и 
любознателността  години наред, 
устоявало на бурите и ветровете в 
трудни времена, днес то се изправя 
пред новите предизвикателства. 

  С упоритост и дръзновение 
възпитаниците му ще манифестират 
по пътя на живота и когато усетят 
жажда, ще се връщат към извора, за 
да отпият по глътка и да усетят 
непоколебимия дух на Панайот 
Волов. 

  Победило годините , 
 ОУ” Панайот Волов” ще живее 
в бъдеще време, ще съзрява и 
помъдрява, ще продължава да 
пръска  бунтовните искри на 
месец април !   

Основно училище „ Панайот 
Волов” празнува своята 83- 
годишнина през тази година! 

 
 И нека винаги 
благословията,  
събрана в плисналата 
се вода за късмет, 
съпътства всеки, 
прекрачил прага на 
нашето училище! 

 
Димитричка Борисова 

 Помощник-директор на 
ОУ « Панайот Волов»   

 
 

 
 
Вестникът  
се издава  
по проект: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 
 
              
 
 
Празничен брой: 
 

136 години 
от славното 

Априлско въстание 
 
 
 
 Патронен празник 
 

83 години 
Основно училище 
„Панайот Волов” 

 
 
 
 
 
 

 

                 
                            

Основно училище 
„Панайот Волов” 
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                  Преди                        и                           сега 

 

 
За мен г-жа Тотева е един   прекрасен човек. 

За нея мога да кажа само хубави думи. 
Отлична и коректна в работа си. Много добър 
преподавател,  и в същото време приятел, с 
когото можеш да споделиш, да се посъветваш 
и от когото можеш да научиш много, не само 
за науката, но и за живота. Човек, за когото 
искреността е излючително 
важна.  

Благодаря  Ви, госпожо 
Тотева,   за разбирането и 
помощта, проявени в 
прекрасните години, в които   
ми бяхте  класен ръководител!  
                         Илияна Стойчева  

Ученичка в ЕГ”Гео Милев” 

Като апостолите 
       Щрихи от летописната книга 

 

          
Делят ни дълголетия от далечната 1929 
година, когато от материали на полусрутена 
църква  е построена първата сграда на 
училището- малка, само с две класни стаи. 

Една жадувана светлинка в трудните 
години. Учителите с възрожденски дух дават 
знания и светлина  на малцината ученици- 
децата на румънските чифликчии и на 
българските работници. 

Разгръщаме летописната книга- 
живата памет, пренасяща дати, 
събития, лица и имена  през времето. 

Удивляваме се на невероятния 
ентусиазъм на учителите през годините. 
През 1940 година тук се преселват 200-250 
семейства българи- севернодобруджанци.  

 В продължение на две години, освен 
редовните ученици,  са ограмотени и 
попълват образованието си над 320 
неграмотни и малограмотни български 
граждани. 

Благотворителността не е от днес. 
През 1942г. за Коледа децата получават 
подаръци- плат за панталон или ученическа 
манта, цървули- крайно необходими за тях. 
За пръв път на 08.01.1943 година е 
изнесено самодейно театрално 
представление под ръководството на 
учителите Краева и Чалъкова, подпомогнати 
от будни селяни. При пълен салон е 
изиграна пиесата „За свободата” от  Анна 
Карима. Част от събраните средства са 
разходвани за училищни нужди.  

През годините учителите продължават 
да се грижат за своето училище, а вечер са 
самодейци- театрали. 

На 08.01 1945г. учениците изнасят 
оперетка «Малката кибритопродавачка». 
Приходите се употребяват за набавяне на 
помагала и книги в библиотеката. 

През годините училището е 
притегателен център  на просвета и 
култура, извор на знания и надежда за 
бъдещето.  

Професията учител е 
призвание 

 
Посветила съм 28 години на ОУ «Панайот 

Волов». През всичките тези години съм се 
радвала на успехите и съм страдала с 
неуспехите на своите ученици. Удовлетворена 
съм,че има завършили и успешно реализирали 
се икономисти, лекари, юристи.... Смятам, че в 
това е най-големия ми принос, наред със 
стремежа да изградя пълноценни съвременни 
личности. 

Убедена съм твърдо, че професията 
учител е призвание. 

Изминалите години ми дават право да направя 
тази равносметка. Удовлетворена съм от 
времето, през което съм тук. Виждам  
переспективните планове на ръководството за 
бъдещето на ОУ «Панайот Волов». Желая 
тяхното осъществяване, защото вярвам, че 
образованието е най-добрата инвестиция на 
едно общество. 

Маргарита Тотева 
Учител по български език и литература  
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Ученичката с мисия учител 
 

За мен първиият 
училищен звънец бе в ОУ 
„Панайот Волов” на 15.09. 
1969 година. 
Никога няма да забравя денят 
19.11.1976г., когато се 
сбъдна жадуваната ни мечта, 
да си имаме ново, просторно, 
модерно училище. Ние бяхме 
първият випуск, който 

завърши в новата сграда през юни, 1977година. 
За ученическите си години пазя свидни 

спомени. Имах задружен клас, добри учители. 
Класната ми Ани Иванова е прекрасен човек, години 
след това станахме колежки- какво по-хубаво от 
това!  
Като учител имам поглед върху развитието на 
образованието и съпоставям минало и настояще. 
Промени има и това е естествено. Уж сградата е 
една и съща, а учениците са много различни. Няма 
ги децата, като онези мои съученици, които идваха 
с голямо желание на училище, за да могат и за да 
знаят повече.  
     А учителите  ни притежаваха възрожденския дух 
на себеотдаването, характерен  за учителите и до 
днес. И преди, както и сега , времето се 
оползотворяваше пълноценно с разнообразни 
извънкласни дейности. Училището правеше и прави 
всичко възможно всяко дете да се изяви, да се 
развива духовно и физически. 
Какво ме върна да стана преподавател тук, в 
училището, в което съм написала първата буквичка 
и съм прочела първата приказка!? 

 Обичта ми към децата и желанието да им предам 
всичко хубаво, което съм научила в живота и в 
университета, всичко което може и трябва да ги 
направи добри хора, приех за своя мисия в живота. 
А училището е 
неотделима част от 
мен и от моето 
семейство.  

 Три поколения са 
натрупали общо цели 
69 години учебно 
време в ОУ «Панайот 
Волов»  

Родителите ми: 
Емилиян Вълчев Русев, род. 1933 год. Учил в 
периода 1941-1946 год., Димитра Георгиева Русева, 
род.1935 год. (1941-1946 год.) 

Ние, децата им: Иванка Емилиянова Желева, 
род. 1954 год. (1961-1969 год.), Галина 
Емилиянова Колева, род. 1962 год. (1969- 1976 
год.). 

Нашите деца:  Божидар Николаев Янков, род. 
1977 год. (1984-1991 год.), Еманоела Николаева 
Янкова, род. 1978 год. (1984-1991 год.), Димитрин 
Събев Николаев, род. 1994 год. (2000- 2007 год.). 

Съпругът ми също е учител тук, в това училище. 
Всичко гореказано ми дава основание да обобщя- училище с традиции и 

дълбоки корени в образованието, което през всичките тези 83 години е чертало 
житейския път на поколения добруджанци. 

Галина Колева-Преподавател  по Домашна техника и икономика и Технологии 
Класен ръководител на VІа клас 

Поглед отблизо 
Интервю с най-младия учител, 

постъпил в училище  
през тази учебна година 

 

 
 
Вашите първи впечатления от ОУ “П. 
Волов” като колектив и ученици? 
Учениците приемам като свои деца, които 
искам да науча на нещо, нещо, което да 
им е полезно в живота после. За кратко 
време се почувствах част от колектива, 
сякаш винаги съм работила тук. 
С какво се отличава този колектив от 
колективите, където сте били? 
Професионализъм и работа в екип са 
умения, които са нужни и ценни 
навсякъде. Тези умения срещнах и тук. 
Усещането да си учител – какво е по-
различно от усещането във всяка 
друга професия? 
Никоя друга професия не дава това, 
което дава работата с деца. 
Какво очаквате от бъдещето за ОУ 
«Панайот Волов»? 
Да достигне посещаемост, каквато е 
имало при неговото създаване. 
Какви възможности дават ИТ? 
Съвременното поколение има нов начин 
на мислене – дигитален, какъвто ние 
нямахме. Обширна е темата за това какви 
възможности дават ИТ...Като цяло мисля, 
че отнемат на децата възможности, като 
това да седнат и да прочетат книга...да 
отидат до библиотека, да спортуват или 
играят навън...Технологиите са вече 
неделима част от ежедневието. 
Вашето пожелание в чест на 83-
годишнината на ОУ “П. Волов” 
Да продължи традициите, съхранени до 
този момент. От училище да излизат 
достойни хора и будни граждани. 

Йорданка Минчева 
  Преподавател по  

Информационни технологии 
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С почит към патрона 
 

 

 
Саможертвата на великия 

революционер 
По време на Априлското въстание Главен 
Апостол на IV-ти Революционен Окръг 
Панайот Волов организира отбраната, 
предводителства чети и ръководи 
въоръжените действия срещу поробителите 
в Стрелча, Клисура, Копривщица и 
карловските села, а неговата пушка дава 
начало на въстанието в Панагюрище. На 20 
април 1876 година се обявява Априлското 
въстание. И днес в града оживяват 
съдбовните мигове, когато през сълзи на 
очи Волов подканя: “Скоро, братя! 
Отворете портата да излезем. Ние да 
станем най-напред жертва”. След 
няколко часа целият град гърми от 
възгласите: “Да живее България!”, “Да 
живее свободата!”. След неуспеха на бунта,  
апостолът се отправя към Румъния, твърдо 
решен да продължи борбата. Преследван от 
потеря, нагазва по пътя си река Янтра, 
близо до гр. Бяла, Русенско и загива на 7 
юни 1876 година, без да види свободата, на 
която посвещава целия си живот.  
Но неговите пророчески думи “Наскоро ще 
дойдат русите да ни освободят” се 
сбъдват.   

 

Паметникът на П. Волов в гр. Стрелча 

Молитвата на Волов 
Да сварим, се моля-  
да сложим под Турско фитил. 
И сит на покорство, 
 светът ни тогава да гръмне. 
………………………………………… 
А ние сме още във Гюргево,. 
 Още е зима. 
С България, милата, 
само ледът ни дели. 
През този на Дунав 
 хиляди пътища има, 
Онзи- в душите- 
само със кръв се топи. 
Готов съм за смърт  
и дано някой ден ме намери. 
Но дойде ли, Боже- 
 спаси ме от гняв и от студ: 
Нека не видя 
 как в тъмното водят потеря 
българи с брадви в ръцете… 
И Господ го чу. 

Георги Ангелов 

Химн на ОУ „Панайот Волов” 
                 
                 Текст: Иванка Полименова 
                  Музика: Марияна Димитрова 

 
Училище със име на герой, 
Апостол на въстание народно, 
дал за България живота свой, 
във теб се учим ние днес свободно! 
 
Със името на Волов днес живеем, 
със името на Волов ний растем, 
четем и пишем, трудим се и пеем, 
достойни за честта му ний да сме! 

 
Училище, ти наш си втори дом, 
през твоя праг пристъпваме – деца, 
големи те напускаме с поклон – 
ти винаги си в нашите сърца! 
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За училището- с топлота 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Волни като птиците 
Училище „Панайот Волов” ни свърза за цели осем 

години. Тук се опознахме и сприятелихме, получихме 
първите си знания, изградихме се като колектив. 

С нетърпение очаквахме деня на завършването си. 
Ние, момичетата, трескаво подготвяхме тоалетите си- 
нали щяхме да празнуваме завършване на Основно 
образование. И този ден, в който празнувахме заедно 
със своите учители, остава незабравим за мен и сега. 

Пред нас бяха други училища, други приятели- 
нетърпеливо очакване, съчетано с тревога от 
неизвестното и ние тържествувахме, волни като 
птиците. 

След завършването на Осми клас тръгнахме по 
различни пътища, записахме се в различни училища. 

И до днес, въпреки че сме поели различни посоки, 
когато се срещнем, изпитваме усещането за  близост и съпричастност едни към други, защото 
през най-безгрижните  си години сме били заедно, в една класна стая, в едно училище. 

Ивелина Димитрова 
Випуск 1990г. 

В четвърти клас се записах в училищния 
детски хор. Тъй като се водеше като 
руски хор от г-жа Людмила Колева, ни 
бяха ушили така наречените бели манти, 
като на русначета и  бели панделки. 
Пеехме основно руски песни. 
     Участвах във всички празници на 
училището. Изнасяхме рецитали, пеехме 
песни, спомням си даже и за роля в 
приказката за неволята.  

Никога няма да забравя вълнението и 
гордостта, които изпитвах от факта, че 
участвах и във фанфарния оркестър на 
училището. За първи път, след много 
репетиции, ни раздадоха униформите: 
белите ботуши, бялата пола, бялото сако, 
зелената пелерина, шапката с перото и 
най-вече баритона – инструмента на който 
свирех аз. Как нямах търпение да ги 
облека, колко вълнуващо изживяване 
беше да си начело на своето училище, и то 
в униформа на четник от четата на 
Панайот Волов!  

С голямо вълнение си спомням и за един от патронните празници на училището, в 
който участвах. Концертът се състоя в залата на Профсъюзния дом. Спомням си, че 
участвах в този концерт с около пет излизания на сцена, а това беше свързано и с пет 
тоалета, които трябваше да сменям на всяко представяне. 
С прекрасни чувства съм останала от всички учители, които са ми преподавали. Г-жа 
Събева по Руски език, г-жа Желязкова по Български език и литература, г-жа Славова 
по Математика, г-н Костов по История, г-жа Ани Иванова по биология. 

            Севда Белева  
Випуск 1987г. 

 



 6 

На моите учители 
 
И аз пораснах пред очите Ви. 
Дарихте океан от знания. 
Дарихте полет на мечтите ми, 
не бяха  само обещания. 
 
Ще помня вечно хората, 
по-често със лица щастливи,  
понякога пък  от умората, 
изглеждащи унили, 
но  вечно мен закрилящи. 
 
Ще ми липсват всичките бели, 
класната с приятелското рамо, 
тя опора бе  във трудни дни 
и разбираща ме с поглед само. 
 
А колко пъти имаше зад мен 
един човек, раздаващ се докрай, 
зареждащ ме със сили всеки ден, 
зная- в тези редове ще се познае. 
 
И  хиляда красиви думи 
не са достатъчно признание.  
А и време защо да губим, 
щом стига думата БЛАГОДАРЯ. 

Павлета Неделчева 
Випуск 2004г. 

                                                                                                              
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                            Нашата учителка 
 

Посветено на г-жа Светлана Николова 
Класен ръководител на VІІа клас 

Учителко, ти влизаш за пореден път, 
да ни научиш за света широк. 
Поглеждаме към теб с надежда и любов 
да предадеш житейския урок. 
 
Разкриваш ни ти бъдеще прекрасно, 
даряваш ни със знания и опит. 
Живееш във света ни- със съвети и с добро 
За нас си ти-  разбираща, модерна. 
 
Дали си уморена, днес не знаем. 
Дали проблеми ти тежат. 
Навън оставяш ти живота личен 
И заживяваш в миг, отдадена на нас. 
 
Благодарим, учителко, любима! 
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