
IV основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград – храм на мечти 

 

2017 година е тържествена за учениците и учителите в 4.ОУ „Димчо Дебелянов“, 
Благоевград. Навършват се 130 години от рождението на патрона  и 120 години от създаването 
на училището. 

Тържественият патронен празник на 28.03.2017 г. бе отбелязан с викторина, посветена 
на живота и делото на нежния лирик Димчо Дебелянов, с участието на ученици от 5.-7. клас, 
подготвени от учителя по история и цивилизации Таня Алмишева. Официални гости бяха 
Ивайло Златанов, началник РУО Благоевград, Методи Попов, началник на отдел ОМДК, 
родители. 

 

Празникът продължи с поднасяне на цветя пред паметника на Дебелянов в двора на 
училището и рецитал по негови стихове, изнесен от ученици от 6.-7. клас под ръководството на 
учителя по български език и литература Нина Воденичарова и завърши с концерт с участието 
на мажоретен състав с ръководител Росица Чаушева и група за народни танци с ръководител 
Силвия Иванова, създадени по проект „Твоят час“, вокална група „Щурче“ и състав по 
класическа китара с ръководител Васил Миленков, второкласниците от класа на Ели Димова, 
пленили публиката с „Чуй ме, Дилмано“. 



 

 



 

 



 

  



Училището ни бе достойно представено в Димчови четения в град Копривщица с 
рецитал от учениците Красимира Китанова, Моника Георгиева, К. Добрев и К. Котев под 
ръководството на учителите Любима Соколова и Таня Палаханска. 

 

  



Юбилейната година бе изпълнена с дейности, свързани с обновяване на материалната 
база и празнична украса. Красиви постери, проследяващи историята на училището бяха 
разположени в коридорите. Юбилеен транспарант краси фасадата. Стълбите са украсени с 
таблицата за умножение и насърчаващи надписи „уважение“, „доброта“, „родолюбие“, 
„толерантност“, „знание“, „обич“, „приятелство“, постер на Кирил и Методий и азбуката. 

 

 

 



 

 



Красиви покани за тържествения концерт бяха изработени от Елена Малиновска, учител 
по биология и здравно образование, ръководител на група по интереси „Craft ателие“. 

 



 



През цялата година се изучаваше историята на училището и се проведе викторина 
"120 години IV основно училище". Официални гости бяха Е. Текерска, старши експерт в 
РУО и Биляна Карадакова от Регионален исторически музей Благоевград. Ученици от 5. – 
7. клас, подготвени от г-жа Алмишева - учител по история и цивилизации, показаха знания 
за историята на училището. Жури от трима преподаватели Т. Михайлова, Д. Георгиева и Т. 
Тагарева оценяваше отговорите им. 

 

 

Във фоайето на Община Благоевград бе открита документална фотоизложба със 
съдействието на Регионален исторически музей и Държавен архив, състояща се от 18 постера, 
проследяващи историческото развитие на училището.   

Училищният юбилеен вестник „Мечтатели“, изготвен от Тонка Панайотова, отрази 
дейностите  по проект  „Твоят час“ и групите за целодневна организация на учебния ден, 
поздравления на директора Илиян Чапкънов, главен учител Ели Димова и родителя Стоян 
Въчков, творби на ученици. 

Бе изработен филм „120 години – храм на мечти“, отразяващ минало и настояще из 
живота на училището. 

Интересна инициатива бе акцията за залесяване „120 години – 120 дръвчета“.  Ученици 
от 7. клас под ръководството на г-н Димитров и г-н Митковски засадиха 120 кедри на бул. „П. 
Яворов“ при разклона за кв. „Струмско“. 



 

Кулминация на юбилейните дейности бе концертът в Драматичен театър „Никола 
Вапцаров“ по сценарий на Анна Мельова. Участниците разговаряха с книгата „Знание“ и 
показаха своите умения да пеят, рецитират, свирят и играят. Публиката се наслади на 
изпълненията на вокална група „Щурче“ и състав по класическа китара, група за народни танци 
с ръководител Силвия Иванова, танцова формация от 1. и 2. клас с хореограф Маникатова, 
ученици от 3.а клас с класен ръководител Ели Димова, Мария Борисова, Саня Христова, София 
Драгова, Деница Иванова. Бяха връчени плакети за принос към училището на родителите 
Красимир Роячки, Росица Димитрова, Галя Стоянова, на учителите Ели Димова, Катя Попова, 
Диана Стоичкова, на бившите директори Анка Лефтерова и Иванка Станинска. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



На финала бе проведен спортен празник с участието на ученици, родители, треньори и 
спортисти от спортен клуб „Левски София“. Проведоха се срещи по народна топка, баскетбол и 
футбол.  

 

 

Храм на мечти е 4.ОУ „Димчо Дебелянов“, Благоевград, както се пее в химна на 
училището. С упоритост мечтите ни стават реалност. С ентусиазъм и всеотдайност екипът на 
училището реализира дейностите през юбилейната 2017 година.  


