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ПРЕДГОВОР 

 

През 2014 година се навършват 89 години от полагането 
на основния камък на Основно училище „Неофит Рилски“ в 
град Габрово. Настоящият сборник  ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
НА УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ в ГРАД ГАБРОВО е 
посветен на тази дата и мястото, което заема училището като 
един от най-старите образователни центрове в региона и стра-
ната. Отделните глави са структурирани по лесен и достъпен 
за читателите начин, като е спазена хронологията за историята 
и делото на патрона на училището, след което са публикувани 
всички снимки, документи и материали, свързани със създава-
нето и развитието на самото училище – от полагането на ос-
новния камък  през 1925 година до днес. 

Събирането, описването и подреждането на снимковия и 
документален материал са дело на ученици от клуб История и 
цивилизация „Традиция“ с ръководител Анатолий Антов, а 
есетата и интервюто с г-жа Мая Колева директор на училище-
то – на ученици от клуб „Журналистика“ с ръководител 
Светлана Василева.  И двата клуба са сформирани по проект 
BG 051PO001-4.2.05 „Училище за себеутвърждаване и подго-
товка към европейски хоризонти“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“.                           

В продължение на три месеца учениците посещаваха  
Държавен Архив – Габрово, НМО – град Габрово, РИМ – Габ-
рово и Рилския манастир, където издирваха, описваха и под-
реждаха събрания документален и снимков материал. Работе-
ше се по групи, като набирането на текста ставаше в компю-
търния кабинет под  ръководството на г-н Антов.  

Описването на документите се извършваше с подкрепата и 
указанията на експерта от ДА – Габрово госпожа Цветомира 
Койчева, а в НМО – Габрово под вещото ръководство на уред-
ника в отдел „Възраждане“ господин Христо Тоцев. Не мога да 
не отбележа, че се планираше среща и интервю с госпожа 
Мария Семерджиева, една от най-активните учителки в учили-
щето и създател на първия в България училищен музей за интер-
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национална дружба „Дружба навеки”, но за съжаление това не се 
осъществи поради нейното заболяване и кончина.  

Основните трудности в работата ни идваха от боравенето 
на учениците с необходимата стилистика при изписване на до-
кументите, както и точното им описване по изискванията на 
ДА – Габрово.  

Направено бе и учебно пътуване до Рилския манастир, къ-
дето  учениците и младите изследователи се запознаха с делото 
на „Неофит Рилски“ и престоя му там. Малко се знаеше от са-
мите тях, че през 1858 година е отправено предложение от тър-
новци до Неофит да стане ректор на проектираната от тях се-
минария, но след като преценява силите си, той отказва. От 
1860 до 1864 година служи като игумен на Рилския манастир. 
През 1875 година е издаден неговият „Словар на българския 
език, изтълкуван от църковно-славянски и гръцки език“, а през 
1879 година – „Описание болгарскаго священнаго монастира 
Рилскаго“. На това бе акцентирано и при обиколката из манас-
тира и лекцията на уредничката там. 

Краткото време, с което разполагахме да съберем, подре-
дим и обобщим снимките и документите, ни накара да преос-
мислим мястото и ролята на този титан на българската просве-
та и култура и мястото му в образователната среда в България, 
зареди ни с положителна енергия и патос. Никога няма да бъде 
забравена от идните поколения оценката, която му дава 
Константин Иречек – „патриарх на българските писатели и 
педагози”. За проф. Иван Шишманов той е най-главен предста-
вител на еволюционното направление в нашето развитие, кой-
то като хуманистите от XVIII в. е и педагог, и моралист със 
своя школа не само в конкретен, но и в преносен смисъл. Гор-
деем се, че именно  той е  патрон на нашето училище. 

 
Анатолий Антов 
Главен учител по история и география  
в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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КОЙ Е НЕОФИТ РИЛСКИ 

 

НЕОФИТ РИЛСКИ  
(светско име: Никола Поппетров Бенин) 

(около 1793, Банско - 4 януари 1881, Рилския манастир) 
 

Български книжовник, просветител, духовник; организа-
тор на Габровското училище и пръв учител в него. Потомък на 
известната фамилия Бенини – износители на памук. Баща му е 
свещеник и учител, един от най-просветените банскалии. Спо-
ред местни предания през втората половина на XVIII в. той 
открива частно килийно училище и дълго време обучава де-
цата в града на четмо и писмо. В майчиния род на Неофит 
Рилски – Германови (Голеви) също преобладават търговците; 
от него са сръбските дипломати в началото на ХІХ в. Михаил 
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Герман и Марко Георгиевич. Вероятно Никола учи най-напред 
при баща си, а след това (според семейни спомени) започва да 
усвоява зографството при Тома Вишанов Молера. С него и със 
сина му Димитър отива през 1811 г. в Рилския манастир, къде-
то майсторът стенописва храма на постницата „Св. Лука“. Око-
ло 1818 г. се замонашва и постъпва в манастирското училище. 
Документирано е, че в него две години изучава гръцки език 
при учител грък (за другите му занимания няма сведения). 
През 1821 г. манастирското настоятелство го изпраща в гръц-
кото училище в Мелник, което завършва през 1826 г. В него 
при Адам Цапек от Мецово изучава светски науки, старо и но-
вогръцки език, запознава се в оригинал с гръцките класици. 
Навярно около края на 1826 г. – началото на 1827 г. открива 
славяно-гръцко училище в Самоков (през 1828 г. е и секретар 
на самоковския митрополит). В 1831 г. е извикан в Рилския ма-
настир за негов секретар, а след големия пожар през 1833 г. е 
изпратен в Казанлък като таксидиот – да събира помощи за ма-
настира. 

По това време В. Априлов търси учител за Габровското 
училище. М. Герман и М. Георгиевич препоръчват своя бра-
товчед на братя Мустакови, които успяват да получат съгла-
сието на търновския митрополит Иларион Критски. Неофит 
Рилски приема поканата им и през 1834 г. заминава за Букурещ, 
за да се подготви за бъдещата си работа. Предполага се, че е 
настанен в манастира „Михай вода” и усвоява взаимоучител-
ния метод в прочутия лицей „Св. Сава“ – едно от тогавашните 
елитни училища на Балканите (известно и като Букурещки 
лицей, Бейска академия, Княжеско училище). Програмата му 
включва три успоредни курса: науки – математика, физика, хи-
мия, география, метафизика, логика, етика; литература – рито-
рика, поетика, история, митология, археология; езици – гръц-
ки, латински, руски, френски, немски. Имал е лаборатории по 
физика и химия и богата библиотека. Бел-ланкастерският ме-
тод е въведен в лицея през 1820 г. 

 Неофит Рилски вече е запознат с основните му положения 
(запазено е гръцко ръководство от личната му библиотека). 
Смята се, че в Букурещ той е усвоил говоримия румънски език 
и е посещавал специалния отдел на лицея за подготовка на 
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учители за взаимните училища. Друго основно задължение на 
Неофит Рилски е да състави или да преведе и да подготви за 
печат най-необходимите учебни помагала за Габровското учи-
лище – на първо място взаимоучителни таблици за обучение в 
началната степен и българска граматика, по която да се препо-
дава на по-напредналите ученици. Априлов вече е изпратил в 
Букурещ някои руски книги – история, славянска граматика, 
училищен устав, география, катехизис, свещена история, бук-
вар, руски взаимоучителни таблици. Излезлите дотогава бъл-
гарски учебници са само т.нар. „Рибен буквар” (1824) от  
П. Берон и „Аритметика или наука числителна...“ (1833) от  
Хр. Павлович; подготвено е за печат „Славеноболгарское дето-
водство...“ от Ем. Васкидович и Неофит Хилендарски-Бозвели.  

Неофит Рилски се ръководи от убеждението си, изразено в 
предговора на „Болгарска граматика“ и в други негови съчи-
нения, че от учебния процес трябва да се изключат богослу-
жебните книги и да се създадат специални учебници, съобразе-
ни с възрастта на учениците и със задачите на обучението. Той 
подготвя 85 таблици — „Взаимноучителните таблици...“ (1835; 
2 изд. –  „Таблици взаимноучителни...“, 1848; 3 изд. 1859), 
„Болгарска граматика“ (1835), „Краткое и ясное изложение на 
греческиа язик“ (1835), „Священний краткий катехизис“, 
(1835). Всички са отпечатани в Крагуевац, Сърбия. Неофит 
Рилски трябва и „да преведе на български език правилата на 
тая (взаимоучителната - б. м., П.К.) метода“ (Априлов 1968,  
с. 43). В Букурещ или непосредствено след завръщането си той 
съставя първото българско методическо ръководство за взаим-
но обучение – „Изложение предания на Габровското взаимно-
учително училище”. Същевременно в столицата на Влашко 
Неофит разширява познанията си, общува с българската емиг-
рация, запознава се с румънската култура и особено с просвет-
ния живот на гръцката колония. Към края на 1834 г. се завръща 
в България. 

На 2 януари (14 януари нов стил) 1835 г. Габровското учи-
лище е тържествено открито и Неофит Рилски започва да пре-
подава по взаимоучителния метод (до пристигането на ново-
отпечатаните таблици през април същата година използва рус-
ките). Особено важно е, че обучението се води на новобългар-
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ски език – така Габровското училище става първото новобъл-
гарско светско училище и поставя начало на новобългарското 
просветно движение през Възраждането. С въвеждането на 
родния език като основен в учебния процес Неофит Рилски из-
пълнява безкомпромисното изискване на Априлов, което на-
пълно съвпада със собственото му убеждение, че това е пра-
вилният път на българското образование; той категорично го 
отстоява на практика и отхвърля настояването на Иларион 
Критски да се използват гръцки учебници под предлог, че ня-
мало български. Фанариотите веднага се противопоставят на 
габровския учител. В печата се появяват писания, че той бил 
„обзет от честолюбие“ и уреждал училище „само на бащиния 
си език“, което щяло да осакати образованието и подготовката 
на учениците (Цит. по: Ив. Снегаров, 1951, с. 432).  

В Габрово много бързо Неофит Рилски се утвърждава като 
най-авторитетния български учител и превръща Габровското 
училище в първия вътрешен светски новобългарски културен 
център. Той споделя знанията и методическите си умения с 
учители от различни краища, дава упътвания как да се строят и 
уреждат новите училища, изпраща им учебници, създава педа-
гогически кадри. В дневника му са записани посещения на 
учители, пристигнали в Габрово, за да усвоят новия метод; раз-
пращаните таблици и граматики; указанията, които дава на 
място, за строежа на училищни сгради (например как през 
април 1836 г. помогнал при „кроенето на школото“ в Казанлък). 
Негови ученици в Габровското училище (К. Витанов, Ил. 
Грудов Ст. Дечков, Г. Джеврев, К. Капииовски. Генадий Рилец, 
3. Княжески, 3. Круша. П. Лесичерски, К. Луков. Хр. Митев, П. 
Николов. Цв. Самарджиев, Бр. Хаджигенович, Ив. Христов, Г. 
Чолаков) стават учители в училищата от нов тип. В писмо до 
Иларион Критски Неофит съобщава, че докато учителствал в 
Габрово, през училището са минали 300 ученици. В Габрово 
Неофит Рилски произнася църковни проповеди на големи 
празници, продължава и книжовната си дейност. Почти изцяло 
извършва превода „от славенскаго на болгарский язик“ на 
Новия завет (1840 г., 6 изд. 1 859), поръчан му от Б. Баркър, за-
почва да превежда „Видение Григориево“, завършено през 
1838 г., преработва Житието и Службата за св. Иван Рилски 
(отпечатани през август 1836 г.), работи по превода от старо-



 9 

гръцки език на Езоповите басни и по своя гръцко-български 
речник, замислен още в Мелник.  

В Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов“ в Габрово 
се съхранява Неофитов автограф – „Кодикс села Габрова, со-
держащий обряди и благочиния за общото добро, които ще 
требува да се вардат занапред в селото с велико прилежание. 
во лето 1836 мца март“. Той представлява общински устав, в 
който се определя „какво благочиние да сохраняват“ бъдещите 
„градоначалници (сиреч чорбаджии)“. Те трябва да бъдат изби-
рани от цялото население, да получават определена заплата 
(2250 гроша), в първия ден на всяка нова година да дават отчет 
(„да се вижда хесаиът“), „нито на общата каса да мислят злото, 
нито харчове непотребни да правят, нито судове неправедни да 
виждат, нито когато имат маслаати (работи) да ги воршат 
самички, без другите, но да будат отци на сиромасите“. (Пре-
поръките на Неофит не допадат на първенците и вероятно са 
една от причините той да напусне Габрово.) От писмото му от 
19 март 1837 г. до игумена на Рилския манастир Йосиф и епит-
ропите Самуил и Серафим личи колко е зает, как изцяло е от-
даден на работата си (откакто влязъл в „това благословено 
Габрово“, не намерил време да отиде нито до манастира, нито 
другаде), и съзнанието и удовлетворението, че участва в голя-
мо дело, полезно за целия български род. Чувства се и умората 
и желанието му да бъде по-независим и самостоятелен в учеб-
ната дейност. 

След откриването на Габровското училище Неофит 
Рилски започва пряка кореспонденция с Априлов (дотогава 
връзките между двамата се осъществяват чрез братя Мустакови). 
Най-напред преписката се отнася до училището. В началото на 
1836г. Априлов приканва учителя, вече изпитал въздействието 
на „Древние и ньшешпие болгаре...“, да подпомогне Ю. И. 
Венелин с материали по българска история. Венелин, който се 
занимава с българска граматика, получава чрез Априлов Не-
офитовата граматика и дава ласкави отзиви за нея. Априлов 
поръчва на габровския учител да опише споменати от него ръ-
кописи в църквата „Св. 40 мъченици“ в Търново и да направи 
копие на Рилския хрисовул, насочва го към фолклористиката. 
Когато научава, че „ученопреподобният кир Неофит“ има на-
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мерение да напусне Габровското училище, Априлов е сериозно 
разтревожен, че „ще да падне школата в невежество и ще се 
развали“. „Затова ви се молиме – пише той на габровските учи-
лищни епитропи – да не оставяте да се загуби первото семя на 
това добро и да не остане школата без даскал“ (с. 251). И след 
като Неофит Рилски напуска Габрово (6 май 1837г.), главно 
поради интриги, предизвикани от консервативни чорбаджии, 
одеските благодетели запазват уважението и приятелските си 
чувства към него. В не едно свое писмо Априлов и Палаузов го 
уверяват: „[...] ние сме и искаме да бъдем Ваши приятели, дето 
и да се намирате [...] и ще Ви помагаме, с каквото можем, с 
голямо удоволствие“ (с. 239), „[...] гдето и да идете, Вие се ще 
бъдете в полза на просвещението [...]“ (с. 261). Като съобщават 
на Венелин, че Неофит Рилски е напуснал Габрово, добавят: 
„Където и да просвещава българите, за нас е все едно – ще бъ-
де полезен на своите съотечественици и ние ще продължаваме 
да храним към него същата почит“ (с. 244), а на игумена на 
Зографския манастир пишат: „Бившият учител на Габровското 
училище, преподобний отец Рилскаго монастиря, йеромонах 
Неофит, человек от учените болгаре, който издаде в свят служ-
бу и житие святаго и Йоана Рилскаго, болгарската граматика, 
таблиците взаимного обучения, катехизис и начала греческого 
язика и има готови да издаде греко-болгарский словар, аритме-
тику и география и по славянски Езоповите басни, сега е 
учител в болгарското училище в Копривщица (Аврадала) – той 
много е любородец и старателен и много още може да направи 
добро за нашият народ, и ако остави нашето училище в 
Габрово, се е нам приятел и друг“ (с. 284). Априлов изпраща 
на Неофит книги и копия от писмата на Венелин. От своя стра-
на Неофит разпространява сред своите кореспонденти Венели-
новото послание към българската интелигенция да събира 
исторически, етнографски и фолклорни материали и създава 
мрежа от сътрудници на руския учен. Априлов споделя с „все-
мудрословеснейшия г. Неофита“ своите идеи (за откриване на 
печатница в Габрово, подготовка на педагози, превод на книги 
с познавателно съдържание и др.), които вълнуват и рилския 
йеромонах, и стимулира участието му в строителството на но-
вобългарската култура. 
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Неофитовият речник. Съчинителят е попаднал на прекрас-
на мисъл, каквато не се среща у никой европейски учен: той 
поставя в азбучен ред заедно думите от елинския и новогръц-
кия език, като отбелязва думите, които липсват в новогръцкия: 
дадени са сведения от издадения през 1835г. във Виена 
„елиногръцки речник на Харбол и Матаниди“, а също и сла-
вянски думи и може да се употребява и в руски учебни заведе-
ния, а ако се включат и руски думи, ще го приемат в цяла 
Русия (вж. с. 49-50, 108). Априлов смята, че е добре речникът 
да се издаде. Същевременно той обръща внимание на българ-
ския лексикограф, че гръцкият език „не е още уреден“ (т.е. не е 
решен въпросът дали говоримият език има предимства пред 
старогръцкия) и че речниците на Вайгели и Кума, които 
Неофит искал да получи от Букурещ, не са съвършени. Според 
Априлов понеже и „българите нямат още добре организиран 
език [... ], необходимо е да се състави най-напред един речник 
само на българския език, както е оня на Руската академия“, тъй 
като „българинът трябва да изучава първен своя език, та после 
други“ (е. 277-278). В писмо от 27 ноември 1837 г. Априлов 
пита Неофит дали би участвал в превод на български език на 
академичния речник на руския език. Одесчани много ценят и 
Неофитовия превод на Новия завет. В Денница и в Български 
грамоти Априлов изразява мнението си, че „трудът на йеромо-
наха Неофит [...] има преимущество пред превода на г. Сапунов“ 
(с. 44), че той се отличава с всички достойнства на най-добрите 
трудове от този род и е възнаграден с благодарността на всич-
ки българи; те го четат в църква в тържествени дни след сла-
вянския текст. През 1838г. Неофит прекратява преписката си с 
Одеса поради опасения, че връзките му с Русия се следят и мо-
гат да доведат до преследвания от страна на гръцкото духовен-
ство и да компрометират манастира. Макар да се е почувствал 
засегнат от Циркулярното писмо на Априлов (1836, вж. „Мнение 
на Васил Априлов по народни та просвета“) и да е смутен от 
препоръките му във връзка с речника, Неофит остава дълбок 
почитател на одеския благодетел: „ревността и любородието 
негово к своему роду (заедно с г. Николая Палаузова) неподра-
жателни са“ – пише той на 22 юни 1838 г. на Р. Попович, а ко-
гато е уведомен през октомври 1846 г. от Цв. Самарджиев за 
евентуалното Априлово посещение в Габрово, отговаря: „О, да 
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би истинстровала тая вест, та негли и аз са сподобим да го ви-
дим в този привременний живот, което много желаю и вервам, 
че ще много да поблагодетелствува отечеството си, ако дойде, 
но и въобще всичкиат народ свой“ (Цит. по: Шишманов. Нови 
студии, с. 376). Априлов откроява Неофит Рилски сред всички 
тогавашни български културни дейци. В писмо до Венелин от 
16 март 1838г. го споменава на първо място между малкото 
учени българи, които биха могли да работят успешно по бъл-
гарското минало, култура и етнография. В писмо до москов-
ския българофил от 1 декември 1838г. нарича отец Неофит 
„единственият старателен литератор, който сега съществува в 
чужбина, принесъл голяма полза и много обещаващ занапред“ 
(с. 294), а в Денница пише: „Делото на отец Неофит неволно 
напомня жителя на Солун, философа Константин или свети 
Кирил, изобретателя на българските букви“ (с. 104).  

Жив и светъл е споменът за първоучителя в Габрово. В 
писмо от 1839 г. габровските първенци го наричат „первий 
просветител болгарский“, молят го да запази любовта си към 
тяхното училище, този „первородний сад, посят от него в оте-
чеството им“, и подчертават, че от неговото „глубоко вежество 
е потекъл източника, дето ще се напоява нашия беден род“. 
Макар че напуска Габровското училище огорчен, Неофит се 
чувства задължен да се грижи за него. Когато заместникът му 
Княжески става учител в Търново, той изпраща в Габровското 
училище Луков с аргумента: „[...] аз не щем да оставим земля-
та, на която най-напред хвърлих семето си“. 

През май 1836 г. сръбският княз Милош Обренович 
предлага на Неофит Рилски да заеме епископската катедра в 
Шабац, Сърбия, но той предпочита да остане верен на пат-
риотичния си дълг. В.Чалъков го уговаря да стане учител в 
Копривщица. От 24 септември 1837 г. до октомври 1839 г. 
Неофит ръководи Копривщенското училище, което устройва 
по подобие на Габровското. След това се установява в Рилския 
манастир. Ангажиран е главно като секретар и учител в манас-
тирското училище, което превръща в едно от най-реномирани-
те светски просветни средища в българските земи (изключи-
телно добро е например впечатлението, което прави на В. И. 
Григорович при посещението му през 1845г.). При постницата 
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„Св. Лука“ (на около 30 минути път от манастира) Неофит 
Рилски построява (1842-1843) жилище („безмолвен дом“), за 
да може да работи спокойно, и през зимата на 1844г. се наста-
нява в него, но поради върлуването на разбойнически банди 
скоро е принуден да се върне в манастира. Отклонява поредна 
покана за епископска длъжност, убеден, че призванието му е 
да бъде просветител и книжовник.  

Върхът на Неофитовото учителско поприще е преподава-
телската му работа в Богословското училище на Цариградската 
партиаршия, открито на 1 септември 1844 г. на остров Халки 
(близо до Цариград). Поради засилената борба за църковна не-
зависимост в българските земи и по настояване на Русия през 
1847 г. в него е въведено изучаването на църковнославянски 
език. По поръка на цариградския патриарх Антим Неофит 
Рилски ръководи Катедрата по славянски език (Неофит го въз-
приема като старобългарски) от април или май 1848 г. Сред ко-
легите си в училището той има голям авторитет не само като 
преподавател, а и като книжовник. Редактира граматика на 
църковнославянския език, съставена от предшественика му в 
Богословското училище Йоан Димитриев (Иоаникий), бълга-
рин от Охрид; превежда и издава (1849) „Служба на цариград-
ския патриарх Фотий“ от ректора на училището Константин 
Типалдос и „Типик церковний...“ (1853); съставя „Христома-
тия на славянския език“ (1852), към която прилага славяно-
гръцки речник; негово дело е и голям псалтикиен ръкописен 
сборник от преводни, преработени и собствени църковни пес-
нопения, които се изпълняват в българските църкви. През 1849 г. 
произнася слово при освещаването на българския параклис 
„Св. Стефан“ в Цариград, през 1851г. е съавтор на Устава на 
едноименната българска църква. Напуска Богословското учи-
лище през септември 1852г., като се мотивира с влошено здраве, 
но много по-рано (12 март 1851 г.) е писал на Цв. Самарджиев за 
своето „някое врожденно и тайнствено желание да си иде на 
отечеството и на мястото свое“. В Рилския манастир остава до 
края на живота си (през 1860-1864 г. е негов игумен); продъл-
жава да се труди над речника си, който от 1838г. преработва в 
българо-гръцки (фактически тълковен речник на българския 
език) – през 1875 г. излизат първите две букви от „Словар на 
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българския език, изтълкуван на цър-ковнославянски и гръцки 
език“. Издава и „Описание болгарскаго священаго монастиря 
Рилскаго“ (1879). 

Неофит Рилски има огромни заслуги за развитието на но-
вобългарската култура. Наред с Априлов той е първостроител 
на новобългарското училище, негов теоретик и практик – мо-
дернизира неговата методика и програма; въвежда българския 
език като основен в обучението и особено държи да не се учи 
чужд език, преди да е усвоен матерният; утвърждава светското 
съдържание на учебния материал, разширява го с втора и трета 
училищна степен над началната и развива у учениците много-
странни интереси; използва специално подготвена учебна 
книжнина; достига до напредничави идеи за възпитанието, 
като свързва усвояването на знанията с изграждането на нрав-
ствени добродетели (неслучайно е наричан възпитател, учител 
и баща на учениците, превъзходен наставник на възрастните); 
подготвя първите педагози за новобългарското училище, ръко-
воден от високи интелектуални и морални критерии за учител-
ската професия. Един от първите български възрожденски пи-
сатели, Неофит Рилски работи в различни области – лексико-
графия, учебна книжнина (освен посочените учебници издава 
и „Краснописание“ – 1837 г., и преводна „Аритметика“ –  1851 г.), 
църковна литература, преводи; участва в изграждането и ут-
върждаването на българския книжовен език, като се стреми да 
съчетава богатството на различните му наречия и на старобъл-
гарския език. Плод на Неофитовата дейност е численото на-
растване на българската интелигенция и обособяването ѝ като 
отделна социална прослойка; той е нейна обединителна фигура 
и осъществява контактите й с български културни дейци извън 
страната; главно чрез него през 30-те и 40-те години на XIX в. 
в България се разпространяват новите чуждестранни идеи в 
областта на културата.  

Рилският йеромонах е въплъщение на Просвещението в 
българските условия – утвърждава силата на разума и усърдно 
разпространява рационални знания, дейността му е дълбоко 
демократична и прогресивна и е неотделима от формирането 
на българската нация. О. М. Бодянски смята, че той е един от 
най-забележителните поборници за своето отечество, своя на-
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род и неговия език. Оценката му като „патриарх на български-
те книжовници и педагози“ (К. Иречек) и „Нестор на нашите 
педагози“ (Ив. Шишманов) се споделя от всички негови изсле-
дователи. Името му носят много български учебни заведения 
(включително и едно училище в Габрово); в града е поста-
вен негов бюст паметник. През 1996 г. Министерството на об-
разованието и науката учредява Почетен знак „Неофит Рилски“, 
с който в навечерието на 24 май се награждават заслужили 
български учители. 

 

 

 

Йеромонах Неофит Рилски (1793-1881) 
Портрет от Захари Зограф, 1838 г. 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=553idl_WL-V02M&tbnid=coabuHGu-ABhkM:&ved=0CAgQjRw&url=http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8&ei=Dg9cU9-yLo-MyQOU74CYDA&psig=AFQjCNFqV1j9yS_o5-8JGSt0AT5LuIBm7g&ust=1398628494811429
http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=553idl_WL-V02M&tbnid=coabuHGu-ABhkM:&ved=0CAgQjRw&url=http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8&ei=Dg9cU9-yLo-MyQOU74CYDA&psig=AFQjCNFqV1j9yS_o5-8JGSt0AT5LuIBm7g&ust=1398628494811429�
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КАКВО Е ОСТАВИЛ СЛЕД СЕБЕ СИ  

НЕОФИТ РИЛСКИ? 

Ученици от клуб „ТРАДИЦИЯ“  
при ОУ „Неофит Рилски“ 

 

Априловски свод „Неофит Рилски“ – Притежание на 
Национален музей на образованието гр. Габрово 
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Българска възрожденска книжнина 
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Глобусът на Неофит Рилски в НМО – Габрово 

 

 
 
 

„Българска граматика” от Неофит Рилски в НМО – Габрово 
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„Христоматия на славянски език”  

от Неофит Рилски в НМО – Габрово 
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„Кондика” от Неофит Рилски в НМО – Габрово 
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Взаимоучителни таблици, указания за четене на гръцки език, 

служби и други от Неофит Рилски в НМО – Габрово 
 
 

 
Болгарска граматика” сега перво сочинена от Н. Рилски.  

Крагуевац 1835 г., 211 стр. 
 

 

  
 

„Христоматия славянского язика“ - текст на църковнославянски 
език. Цензорно позволение от Цариградската патриаршия 1852 г. 
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„Служба на чудотвореца Харалампи“, преведена от Райно Попович 

и редактирана и допълнена от Неофит Рилски.  
Издадена с позволението и благословията  
на цариградския патриарх Герман.1843 г. 

   

 

  
„Служба иже в святих отца нашего и равноапостола Фотия”,  

превел Неофита йеромонах. Константинопол 1849 г. 
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Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, 

именованието и произношението на писмената  
и правила за срицанието, просодиата и слогат  

и за правото чтение на грецеския язык. 
Неофит Рилски, Белград, 1835 г. 

 
 

  

Таблици взаимоучителни. Напечатани от Габровското училище  
в една книжка. Издадено в Цариград 1859 г. /73 на брой таблици  -  

не са включени таблиците по аритметика/ 
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Рилският манастир 
 според Неофит Рилски в НМО – Габрово 

 

 
 

Рилският манастир сега – 
 учебно пътуване на клуб „ТРАДИЦИЯ“– ноември 2013 г. 
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 „Българска граматика” от Неофит Рилски –  

музей на Рилския манастир 
 

 
 

 
Учебници и книги, написани от йеромонах Неофит Рилски –  

музей на Рилския манастир 
 

 



 26 

 

ГАБРОВСКОТО УЧИЛИЩЕ  
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

ДОКУМЕНТИТЕ И СНИМКИТЕ РАЗКАЗВАТ 
 
 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ  
ОТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 

 

Летописна книга на ОУ „Неофит Рилски” –  
1927-1957 г. – корица 
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Летописна книга на ОУ „Неофит Рилски” –  
1927-1957 г. – лист 1 
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Първата протоколна книга  

на Учителския съвет на училището – корица  
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Първата  протоколна книга на Учителския съвет  

на училището –  Протокол № 1/15.09.1927 г.  
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Летописна книга на училището – 

 1979-1991 г. – корица  
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Летописна книга на училището –  

1979-1991 г. – лист 1  
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 Летописна книга на училището –  

1979-1991 г.  – лист 2  
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 Летописна книга на училището –  

1979-1991 г. – лист 2 – гръб  
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 Доклад по случай 50-годишния юбилей  

на училището – 1977 г., л.1 
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 Доклад по случай 50-годишния юбилей  

на училището – 1977 г., л.6  
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Отпечатъци от щемпли и печати на училището (1991 г.)  

 

 
 
 

 Снимка от полагане на основния камък на училището,  
кметът Илия Кожухаров чете акта  

за строежа на училището – април 1925 г.  
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Снимка от полагане на основния камък на училището –  

реч произнася министърът на обществените сгради, 
пътищата и благоустройството Стоянчов –  

април 1925 г.  

 
 
 

Полагане основите на Втора прогимназия „Неофит Рилски” – 
Габрово през 1925 г. в присъствието на министъра на 

обществените сгради, пътищата и благоустройството 
Стоянчов и на кмета на Габрово Илия Кожухаров 

 



 38 

 
Първия директор на училището -  

Георги Рачев 
 

 
 
 

Снимка на училището – 30-те години на XX в.  
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Снимка на Неделчо Бенев – един от първите 

 учители в училището  
 

 
 
 

Снимка на първия учителски колектив –  
Георги Попов (директор), Никола Василев, Георги Рачев, 

Неделчо Бенев, Ивана Кънчева, Вяра Сакова, Мария Марокова, 
Мария Николова, Ивана Русева  

 

 



 40 

 

Портретни снимки на учители  
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Снимка от манифестация за 24 май с фанфарната музика 

 при училището –  80-те год. на XX в.   
 

 
 

 

 
Снимка на фанфарната музика при училището –  

80-те год. на XX в.    
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Снимка от откриването на първия в България 
 училищен музей за интернационална дружба  

към едноименния клуб  
в училище „Неофит Рилски” – Габрово, 

6 май 1980 г. 
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Екскурзоводът Вера Николаева представя експозицията  

при откриването на Първия в България  
Училищен музей за интернационална дружба 

 

 
 
 

Тържествено изнасянето на знамената за откриване  
на Първия училищен музей за интернационална дружба 
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Снимка на децата от детската градина  

при училището – 1968 г. 
 

 
 
 

Снимка на смесения хор при училището  
от концерт в началото на 80-те год. на XX в. 
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Покана за тържествения концерт  
по повод 25-годишния юбилей на училищния хор  

с диригент Христо Гоневски, май 1989 г. 
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УЧИЛИЩЕТО! 

 

СНИМКИ И КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА  
ЗА  ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ –  ГАБРОВО  

ЗА ПЕРИОДА 1925-2014 г. 
 

Историческа справка за периода 1925-1939 г.  
направена от Недка Христова, бивш старши учител  

в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово 
 

През месец април 1925 г. в местността Скокова поляна 
започва строежът на нова училищна сграда. 

С Протокол № 9 от 10.09.1926 г. Училищното настоятел-
ство взема решение новопостроеното училище да носи името 
Втора прогимназия „Неофит Рилски”. 

Със заповед № 3013 Министерството на народната прос-
вета разрешава откриването на училището, което тържествено 
отваря врати на 25.09.1927 година с история, утвърдени тради-
ции и богат принос в образователното дело на Габрово. 
 

Учебни години от 1927 до 1939 година 
 

• Учебна 1927 / 1928 година 
Прогимназията има 7 паралелки от V до VІІ клас. Първи 

учители са: Георги Попов, Никола Василев, Георги Станев, Не-
делчо Бенев, Иванка Кънчева, Вера Сакова, Мария Марокова, 
Мария Николова – Сярова, Иванка Русева. 
 

• Учебна 1928 / 1929 година 
За Коледните празници се провежда концерт съвместно с 

ученици от Първа прогимназия „Радион Умников”. Хоровете 
на двете училища подготвят коледарски песни и посещават до-
мовете на граждани. През м. юни се урежда изложба-базар с 
предмети, изработени от самите ученици, като набраните 
средства се използват за нуждите на училището. 
 

javascript:animatedcollapse.toggle('jason1')
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• Учебна 1929 / 1930 година 
С тържествен концерт и забава в салона на Драматичния 

театър се отбелязва празникът на Св. Св. Кирил и Методий. 
През м. юни се провеждат изпити за завършен клас съобразно 
указанията на Министерството на народната просвета. 

 
• Учебна 1930 / 1931 година 
Открива се полудневна детска градина и трапезария, в 

която бедните ученици се хранят безплатно. Училищният хор 
и оркестърът от устни хармоники периодично изнасят концер-
ти, като приходите се предоставят за строеж на Девически пан-
сион в града. 
 

• Учебна 1934 / 1935 година 
Лазар Попминков подарява на училището везано знаме с 

лика на Неофит Рилски. Освещаването му е на 12.05.1935 го-
дина. 

 
• Учебна 1935 / 1936 година 
Със заповед № 247 от 16.04.1936 година на Областната 

училищна инспекция в гр. Плевен прогимназията е обявена за 
пълно основно училище с ученици от І до VІІ клас. Сформира-
на е ученическа духова музика от фанфари с диригент 
Александър Керков. 

 
• Учебна 1937 / 1938 година 
Провеждат се благотворителни концерти в гр. Габрово,  

гр. Трявна, с. Бичкиня. 
  

• Учебна 1938 / 1939 година 
Провеждат се трудови дни, благотворителни изложби с из-

работени от учениците предмети. 
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Исторически справки  
от Държавен архив – Габрово 

 
 

• От началото на 1939/1940 г. училището е определено за сре-
дищно и в него се провеждат изпитите за частни ученици до 1966 г. 
 

• От началото на 1949/1950 г. се открива ученическа за-
нималня при училището с две групи – една за начална степен и 
една  за средна степен. 
 

• През 1959 г. е проектирано разширение на учебната 
сграда с 6 нови класни стаи, ученическа занималня, библиоте-
ка, детска градина, 3 кабинета с хранилища за помагала, 2 ра-
ботилници и разширение на физкултурния салон. Подновеното 
училище отваря вратите си на 15 септември 1960 г. 
 

• От началото на 1961/1962 учебна година се разкриват 
три паралелки VІІІ клас. През 1966/1967 г. броят на учениците 
нараства до 28 паралелки. През същата година се разкриват 
още две групи в занималнята. 
 

• През 1961 г. се открива библиотека към училището с 
щатен библиотекар. Броят на книгите през 1967 г. е  4 486 тома. 
 

• От основаването на училището до неговия 40-годишен 
юбилей през 1967 г. в него са работили повече от 15 учители, 
които са дали образование и възпитание на повече от 5 000 
ученици. През 1968 г. се пуска в експлоатация парно отопление. 
 

• През 1972 г. се извършва обзавеждане на работилници-
те по трудово обучение със съвременно оборудване. 
 

• През 1976 г. с помощта на Министерството на народна-
та просвета се обзавеждат 10 кабинета по различни предмети. 
Преминава се изцяло на кабинетна система на обучение. 
 

• През 1977 г. започва изграждането на спортно-туристи-
ческа база на училището в с. Дрян, Габровски окръг. В учили-
щето са открити 5 спортни паралелки. 
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• През 1991 г. броят на учениците е 740, които са разпре-
делени в 30 паралелки. В училището работят 56 учители и въз-
питатели. Обучението е на две смени.  
 

• През учебната 1993/1994 г. тържествено се чества 200-
годишнината от рождението на патрона на училището Неофит 
Рилски. 

Учениците се представят достойно в спортни състезания 
по лека атлетика, тенис на маса, футбол, акробатика и спортна 
гимнастика. В училището има специализирана паралелка  
VІІІ клас по изобразително изкуство. Учениците в нея успешно 
участват в национални конкурси и организират изложби. 

Традиционни са изявите на математическите паралелки на 
общинско, регионално и републиканско ниво. 

 

• На 1 ноември 1997 г. училището тържествено чества  
70 години от основаването си. 

През 1998 г. във Второ основно училище „Неофит Рилски” – 
Габрово учат 583 ученици от І до VІІІ клас. Обучението им е 
поверено на 48 учители и възпитатели. 
 
 

Историческа справка за периода 1998-2013 г., 
направена от Анатолий Антов  
по летописната книга на ОУ „Неофит Рилски“ 
 
•   Учебна 1998-1999 година 
Учебната година започва с променен състав на училищно-

то ръководство. След проведен конкурс директор става Мая 
Стоянова Колева. Усилията на ръководството и учителския ко-
лектив са насочени към усъвършенстване на учебно-възпита-
телния процес. Учебната година започва с общ брой на учени-
ците 574. Изградени са и ПИГ. Празникът на училището –  
1 ноември, е тържествено отбелязан с ученически спектакъл 
„История с вълшебници, пирати и учебници“. Тържеството в 
ДТ „Рачо Стоянов“ е посрещнато с голям интерес и отразено в 
местните медии. Първа пролет е  посрещната със забавни със-
тезания в зала „Орловец“. Пред обществеността на град 
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Габрово е представен спектакъл „Подводно приключение“, 
подготвен с участието на деца артисти от ОУ „Неофит Рилски“. 
Учебната година приключва успешно, с отлична реализация на 
завършващите VII  и VIII клас. 

 
• Учебна 1999-2000 година 
Директор на училището е Мая Колева. Броят на учениците 

е 540 – с 34 по-малко от миналата година. Това е тенденция, 
която се задълбочава в цялата страна. Учителският колектив 
продължава да работи за засилване ефективността си в УВП. В 
училището функционират кабинети на УЦ „Академика“ и „Ин-
тензив“. На 10.12. 1999 г. тържествено е открита компютърна 
зала, оборудвана с помощта на УЦ „Академика“. Сформиран е 
СИП „Информатика“ с ученици от V клас. На 31май се про-
вежда бал на талантливите ученици.  Годината приключва със 
среден успех за училището мн. добър 4,98. 

 
• Учебна 2000-2001 година 
На 15.09.2000 година тържествено е открита новата учебна 

година. Най-развълнувани са първокласниците – 43 на брой. 
Общо учениците са 534 – 203 в начална и 331 в средна степен. 
Най-важната задача на педагогическата колегия е усъвършен-
стване на  учебната и възпитателната работа с подрастващите. 
За целта са сформирани 23 групи СИП. На патронния празник 
на ОУ „Неофит Рилски“ е посветен тържествен концерт в зала 
„Възраждане“, както и беседи в часа на класа на тема „Неофит 
Рилски – патриарх на българските педагози“. Ученици от  
VII клас, участници в СИП История, работят по проект за опаз-
ване на паметниците в Габрово, финансиран от Фондация за 
реформа в местното самоуправление. През м. февруари в Дома 
на хумора и сатирата те представят резултатите от дейността 
си пред обществеността на град Габрово. Учебната година 
приключва със среден успех на училището мн. добър 5,19. 
 

• Учебна 2001-2002 година 
На 15.09.2001 година училището отваря врати за 509 уче-

ници – в начална степен 176, в средна степен 334, което показ-
ва, че общият брой ученици е намалял с цяла паралелка. 
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Директор на училището е Мая Колева. Дейността през учебна-
та година е насочена за създаване  интерес към учебния процес 
и мотивиране на учениците за учебен труд чрез разностранни 
методи на работа. Вокалната група „Щурче“ взема участие във 
всички училищни тържества и отлично се представя в Наци-
оналния конкурс за детска песен „Златния петел“, като заема 
първо място на областния кръг. Учебната година приключва 
със среден успех мн. добър 4,94. 

 
• Учебна 2002-2003 година 
Дейността на педагогическата колегия през годината е на-

сочена към оптимизиране на обучението и повишаване на не-
говата ефективност; мотивиране на учениците за учебен труд и 
за създаване на интерес към учебната работа. На 15.09. 2003 го-
дина училищния праг прекрачват 469 ученици – 157 в начална 
степен и 312 в средна степен. С цел мотивиране за учебен труд 
чрез разнообразни форми и методи  и индивидуална работа с 
учениците са сформирани 4 групи ЗИП по БЕЛ, математика и 
английски език в I клас и 14 групи СИП и ХТС „Щурче“. 
Учебната година училището приключва с успех мн. добър 5, 01. 

 
• Учебна 2003-2004 година 
През учебната година качеството на образованието, моти-

виращата оценка и квалификацията на учителите са неразрив-
но свързани. В началото на годината подлежащите на задължи-
телно обучение са 411, а в края – 408. Работата на учители и 
ученици е удовлетворена от успехите в турнири, съзтезания и 
конкурси. Преди започване на учебната година е боядисана фа-
садата на училището и са ремонтирани покривът и физкултур-
ният салон. Компютърният кабинет е оборудван с 6 нови ком-
пютри, принтер и ксерокс. 

 
• Учебна 2004-2005 година 
През учебната 2004-2005 година броят на учениците е 367, 

т.е. намалението е с 9,6 %. Образователният процес се осъ-
ществява чрез общозадължителна подготовка, ЗИП по БЕЛ, 
английски език и математика в начална степен  и СИП по БЕЛ, 
математика и религия  в IV-VII клас. През годината ученици от 
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училището участват в редица спортни състезания, турнири и 
конкурси по рисуване. Талантливи ученици вземат участие в 
„Звезди в аванс“, като част от тях се класират за годишния кон-
курс. Резултатите през годината са повече от добри и това дава 
възможност подрастващите да си осигурят успешно интегри-
ране в обществото. 

 
• Учебна 2005-2006 година 
През учебната година се обучават 362 ученици – в начална 

степен 124, а в средна – 238. Съобразно целите и стратегията 
на училището, дейността през учебната година е насочена към 
издигане на качествено ново равнище на подготовката на уче-
ниците. В сформираните 4 ПИГ учениците получават помощ 
при усвояване на знания, както и изграждат полезни умения и 
навици за самоподготовка  и самоконтрол. През годината учи-
лището работи по проект „Приказките в обучението“, чиито 
цели са да се използват приказките като по-различно средство 
за усвояване на знания и умения по предмети, както и осъ-
ществяване на междупредметни връзки. Чрез проект „Не за 
училище, а за живота се учим“ се съдейства за подобряване на 
МТБ и за създаване на по-привлекателна за учениците среда. 

 
• Учебна 2006-2007 година 
Основните акценти в обучението са осигуряването на ка-

чествено провеждане на образователния процес и високо рав-
нище на подготовка на учениците, както и създаване условия 
за образование, съответстващо на техните интереси и потреб-
ности. В начална степен учениците са 130 срещу 124 в края на 
учебната 2005/2006 година, а в средна степен – 213, срещу 238. 
Средният успех на училище „Неофит Рилски“ в края на учеб-
ната година е мн. добър 5,01. През есента на 2007 година ОУ 
„Неофит Рилски“ навършва 80 години. Приета е програма за 
отбелязване на юбилея. 

 
• Учебна 2007-2008 година 
Началото на учебната година е трудно и тревожно. Обяве-

на е Национална учителска стачка и училището преустановява 
работа за 3 седмици. Провеждат се само отделни учебни часо-
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ве. Истинското начало на учебната година е 80-годишнината 
на ОУ „Неофит Рилски“, тържествено отбелязана с концерт в 
ДТ „Рачо Стоянов“, подготвен от възпитаници на училището и 
гостуващи състави. Общият брой на учениците е 341: в начал-
на степен 147, в средна – 194. През годината училището работи 
по проекти „Здрави, силни и красиви“; „80 години познание“ и 
по национална програма „Училището – територия на ученици-
те“. Колективът на училището се готви да отбележи през есен-
та 215 години от раждането на Неофит Рилски. 

 
• Учебна 2008-2009 година 
На 15.09.2009 година училището посреща 323 ученици. 

През годината в начална степен се обучават 165 момичета и 
момчета, а в средна – 162. Целта на гражданското образование 
е да подпомага развитието и утвърждаването на младия човек 
като пълноценен член на обществото. Учениците с радост се 
включват в училищни, общински, областни и национални кон-
курси за литературно творчество, изобразително изкуство, ма-
тематика и разнообразни спортни състезания. През годината е 
направен основен ремонт на стаи № 2, 3, 15 и 16; частичен ре-
монт на стая № 6, извършена е подмяна на черните дъски с бе-
ли. Посочените дейности са финансирани от бюджета на учи-
лището, (спомоществователи, родители и учители). 

 
• Учебна 2009-2010 година 
През учебната година се обучават 353 ученици – с 23 пове-

че от предходната. Има ученици на индивидуално и интегрира-
но обучение. Основните усилия на педагогическия колектив са 
насочени към овладяване на ДОИ, като показателни за успеш-
ната работа са резултатите от външното оценяване.  В IV клас 
средният успех е отличен 5,56, в V клас – мн. добър 4,61, в  
VI клас – добър 4,21, в VII клас – добър 4,46. Многобройни са 
успехите на възпитаниците на ОУ „Неофит Рилски“ в общин-
ски, областни и национални конкурси, състезания и спортни 
турнири. Със средства от бюджета, дарения от фирми и роди-
тели са ремонтирани и обновени класни стаи № 6, 7, 8 и 9. 
Така училището е подготвено за новата учебна година. 
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• Учебна 2010-2011 година 
Образователният процес през годината се осъществява 

чрез задължителна подготовка, задължителноизбираема и СИП. 
Има и двама ученици на индивидуална форма на обучение. В 
края на годината учениците, завършили обучението си, са 383 – 
с 48 повече, отколкото през учебната 2009-2010 година. Общо 
за училището годишният успех е мн. добър 5,07. През годината 
училището работи по много проекти: „Училище за първолаци – 
учим и се забавляваме“, „МОГА“, „Дишай“, ТALK IT OVER“ 
и други. Осъществява се и трансгранично сътрудничество с 
училище „Георги Димитров“ –  Босилеград. На 14.03.2011 го-
дина почива Никола Ненчев Иванов – дългогодишен препода-
вател в ОУ „Неофит Рилски“. Поклон пред паметта му. 

 
• Учебна 2011-2012 година 
Образователният процес в ОУ „Неофит Рилски“ през учеб-

ната 2011/2012 година се осъществява чрез задължителна под-
готовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизби-
раема подготовка от I до VII клас. Полуинтернатните групи са 
6 с обхванати 140 ученици. В края на учебната година за-
вършват обучението си 382 ученици – 181 в начална степен и 
201 в прогимназиална степен. През учебната година училище-
то работи по следните проекти: „Уча и успявам“, Живата книга 
на доброволчеството“, „Да направим училището привлекател-
но за младите хора“ УСПЕХ със сформирани 17 групи, проект 
за енергийна ефективност “Създаване на съвременна образова-
телна инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013г“, съфинансирана 
от ЕС. Освен това със средства от бюджета на училището е на-
правен основен ремонт и обзавеждане на учителската стая, 
библиотеката, дирекцията и канцеларията, кабинета по изобра-
зително изкуство, нов компютърен кабинет. Боядисани са 
фоайето и етажите на училищната сграда. Училището става 
красиво, уютно и привлекателно за младите хора. 

 
• Учебна 2012-2013 година 
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Образователният процес в ОУ „Неофит Рилски“ през учеб-
ната 2012/2013 година се осъществява чрез задължителна под-
готовка, задължителноизбираема подготовка по български 
език и литература, английски език и математика и свободноиз-
бираема подготовка по изобразително изкуство и религия. 
Провежда се и допълнително обучение по физическо възпита-
ние и спорт под формата на модули за учениците от І до  
VІІ клас. Полуинтернатните групи са 8 с обхванати 166 учени-
ци.  В края на учебната година завършващите ученици са 363. 
Училищният колектив работи по проекти за оптимизация на 
учебния процес и възпитаване на подрастващите като бъдещи 
граждани с  успешна реализация: „Уча и успявам”, „Повече 
заЕдно”, УСПЕХ, кампания „Участвам и променям”. Призови-
те места  на възпитаници на ОУ “Неофит Рилски“ в общински, 
областни и национални конкурси, състезания и спортни турни-
ри са многобройни. Средният успех на учениците от училище 
„Неофит Рилски“ в края на учебната година е мн. добър 5,13. 
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Снимки от архива на Мария Семерджиева 

съхраняван в Държавен архив – Габрово, за дейността  
на клуба за интернационална дружба  

и разкрития към него Музей 

Директорът Ванюш Илиев и Мария Семерджиева 
 на официалното откриване на Първия училищен музей 

 за интернационална дружба на 6 май 1980 г. 
 

 
 

Образец на Похвален лист, издаван  
от Клуба за интернационална дружба при училището 
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Образци на емблема и членска книжка  

на Клуба за интернационална дружба при училището 
 

 
 
 
 

 
 
 



 58 

 
Снимка от посещение на делегация от побратимения  
град Могильов в училищния музей, октомври 1981 г.,  

зад гостите са домакините – директорката Маргарита Панова 
и Мария Семерджиева 

 

 
 

Снимка от гостуването на деца  
от фолклорен ансамбъл от Белоруския град Могильов 

 в училищния музей, ноември 1981 г. 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
„НЕОФИТ РИЛСКИ”, ГР. ГАБРОВО  

С ВОДЕЩА ПОЗИЦИЯ В СИСТЕМАТА  
НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Всяка епоха създава форми на 

почит и възхвала на онези свои 
дейци, белязали я с дела значими и 
съдбовни за духовното израстване. 

Вече 87 години нашето училище 
носи името на бележития възрожде-
нец и книжовник, патриарха на бъл-
гарските учители – Неофит Рилски. 
Всяка есен то посреща с усмивка 
своите деца, а усмивката е началото 
на любовта. Любовта пък е в основ-
ата на утвърдените му традиции.  

От създаването си до днес учи-
лището гостоприемно отваря вратите 

си, за да въведе своите възпитаници в тайнството на знанието. 
Подхождайки с необходимото търпение и уважение към лич-
ността на детето, преподавателите се грижат за неговото пъл-
ноценно физическо и духовно израстване. Заедно с респекта 
към личността на Неофит Рилски, свързал името си с най-голе-
мите постижения на българското Възраждане, присъства и ед-
но особено вълнение и чувство на гордост от успехите на на-
шите възпитаници.  

Съвременната визия на нашето „старо школо“ включва 
утвърждаването му като конкурентноспособно училище, гото-
во да формира в подрастващите национални и общочовешки 
добродетели. Започнало своята история в далечната 1927 г. със 
седем паралелки и осем учители, днес в ОУ „Неофит Рилски” 
се обучават 400 момичета и момчета от І до VІІ клас.  Така 
сред основните училища в град Габрово, то заема второ място 
по брой ученици. С много любов и внимание за тях се грижат 
32 амбициозни и висококвалифицирани учители и възпитатели 
с неоспорими професионални резултати в обучението и възпи-
танието. Учениците ни успешно се представят на олимпиади 
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по български език и литература, математика, физика, химия, 
биология, история, география, английски език, в състезания и 
конкурси за детско творчество, както и на конкурсните изпити 
за средните училища. 

Постигнатите резултати на Националното външно оценя-
ване след ІV и VІІ клас са по-високи от средните за страната и 
областта. Поради добрия успех нашите ученици са желани в 
елитните средни училища. Много са постиженията на нашите 
ученици за последната учебна година – над 70 награди от прес-
тижни конкурси и състезания, което е  23% от общия брой на 
децата. Освен изучаването на различни свободноизбираеми 
форми, организираме множество извънкласни и извънучилищ-
ни изяви и екоинициативи. В училището има сформирани 22 
клуба за извънкласни дейности по Европейски проекти  и чети-
ри спортни клуба, като са обхванати 64% от общия брой уче-
ници. Разширяването на чуждоезиковата подготовка, чрез въ-
веждане на чуждозиково обучение от първи клас и създаване 
на клубове по чужди езици осигурява възможност за включва-
не в международни програми и проекти. Много са и наградите 
и публикациите на преподавателите. Директорът на училището 
е носител на почетно отличие „Неофит Рилски” за високи про-
фесионални постижения в системата на народната просвета. 

През 2014 г. ОУ „Неофит Рилски” е наградено с грамота 
на МОН за цялостната политика на училището за развитието 
на извънкласната дейност на Седмия конкурс за специалисти, 
работещи в извънкласни и извънучилищни дейности. Мая Ко-
лева – директор на училището, Светлана Василева – старши 
учител по български език и литература, Петя Тошкова – педа-
гогически съветник и Виктория Петрова – ръководител на 
театрален клуб към училището, бяха наградени с грамоти на 
МОН за отлично представяне на педагози, презентирали разно-
образни дейности, разкриващи цялостната политика на учили-
щето за развитието на извънкласната дейност на Седмия кон-
курс за специалисти на фондация „Приятели на България”. 
Интерактивните методи на преподаване, които въвеждаме в 
урочната работа и извънкласните дейности, повишават интере-
са на учениците към учебния процес, защото те са активни 
участници в него. В училището има практики за иновации. По-
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лучавайки такова обучение, подрастващите  развиват самоуве-
реността си  и доверието към  учителя. Активното участие на 
учениците при презентирането на уроци се използва по всички 
предмети от хуманитарния и природо-математическия цикъл. 
Така у децата се формира осъзната потребност от  информа-
ция, приспособяване към новите технологии и информацион-
ните ресурси. Работата в екип на учениците възпитава чувство 
на отговорност, поощрява се нетрадиционното, творческото и 
открито мислене. 

Усъвършенстването на професионалните умения на педаг-
озите, обособяването им като екип от високо отговорни лично-
сти, които проявяват толерантност и загриженост към човеш-
кото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене 
са основна част от визията на училището ни. Разработките на 
откритите уроци се съхраняват в училищната библиотека, коя-
то представлява и своеобразен методически център за педаго-
зите. Тук младите учители обменят опит с останалите, създаде-
на е методология за споделяне на добри практики и портфолио 
на откритите уроци, които се ползват от всички преподаватели. 
Това създава култура на работа, при която учителите са отво-
рени за обратна връзка и добронамерени един към друг. 

Чрез нашите не само квалифицирани, но и емоционално 
отдадени на работата си педагози, формираме умения и нагла-
си у учениците за активно участие  в учебния процес, взаимо-
действие със социалната среда, уважение към гражданските 
права и отговорности и противодействие на проявите на агре-
сия.  

Старото духовно средище с 87-годишна история, което с 
гордост минава през годините, днес грее с възродената си дре-
ха – новата и модерна учебно техническа среда, която отговаря 
на предизвикателствата на съвременността – игротека за най-
малките, модерна компютърна зала, ресурсен кабинет, обнове-
на спортна база, библиотека с богат книжен фонд и интернет 
достъп, ученически стол, медицински и зъболекарски кабинет. 
В класните стаи е красиво и уютно. Причината е в новото обза-
веждане, което възпитава естетически подрастващите. В наше-
то училище се работи по много програми и проекти за привли-
чане на допълнителни средства и модернизиране на базата. По-
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следните две години усвоените по Европейски проекти и На-
ционални програми над 470 000 лв. са вложени в осъвременя-
ване на учебната среда.  

През 2012 г. беше извършен ремонт и саниране на учили-
щната сграда по ОП Регионално развитие” 2007-2013 проект 
BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образова-
телна инфраструктура в Община Габрово, посредством мерки 
за енергийна ефективност”. Изградени са кабинети по инфор-
мационни технологии, готварство и текстил, изобразително из-
куство, училищна библиотека с компютърни работни места, 
свързани с интернет, която се използва като информационен 
център за ученици и учители, игротека за децата по Проект 
„Училище за първолаци, учим се и се забавляваме”. През  
м. март 2014 г. беше открит нов кабинет по природни науки, 
оборудван по Национална програма „ Информационни и кому-
никационни технологии в образованието” с 18 компютърни ра-
ботни места, интерактивна дъска, което дава  възможност да се 
работи в терминална и виртуализирана среда. Кабинетът раз-
полага с демонстрационни маси, изложбен кът и видеотехника 
за запис на уроци от преподавателите. 

Част от проектите са свързани с опазване на физическото 
и психично здраве на децата: „Здраве и сигурност” по Нацио-
нална програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН; Проект 
„Дишай” по Програма за превенция на тютюнопушенето; 
Международен проект T.A.L.K. I.T. O.V.E.R. „Да го обсъдим” 
– насочен към намаляване на агресията и насилието сред уче-
ниците, свързан с ученически обмен на училища от Румъния и 
Молдова. В училището се работи по „Здравно образование” и 
програма СИНДИ – детска компонента. От 2011 година ОУ 
„Неофит Рилски” е член на ACES – Академия на училищата в 
Централна Европа след участието ни в Международния проект 
„Живата книга на доброволчеството”. Осъществява се и транс-
гранично сътрудничество с училището в Босилеград – Сърбия. 
Други от проектите развиват талантите на децата: 

През 2006 г. участвахме в международния проект „Приказ-
ките в преподаването” по Програмата „Сократ” с партньори от 
с. Винтершпюрен, общ. Щоках, Германия, гр. Пиелавези, Фин-
ландия и остров Реюнион, Франция. Ефектът от проекта беше 
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трескавата работа, радостните преживявания и удовлетворе-
нието от постигнатото, чрез четене, разказване и писане на 
приказки, драматизации, рисуване на илюстрации и изработва-
не на малки книжки. Деца, учители и родители се забавляваха, 
докато споделяха работата по проекта. От 2011 г. работим по 
проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привле-
кателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси” 2007-2013 УСПЕХ, който подпомага развитието на из-
вънкласната дейност, чрез изграждане на клубове по интереси. 
Сформирани са 20 клуба за извънкласни дейности в областите 
на науката, изкуството и спорта: забавна математика, театрал-
ни клубове, млад журналист, предприемачество, клубове по 
готварство, традиция и опознай родния край, светоусещане за 
деца със специални образователни потребности, народни тан-
ци, модерен балет, маслена живопис и иконопис, фотография, 
духова музика, волейбол, плуване и футбол, сръчни ръце и 
английски език за най-малките ученици. 

Други проекти, по които работим са свързани с подпома-
гане на деца с обучителни трудности. Проект „С грижа за все-
ки ученик”. Интегриране на деца от други етноси: Проект: 
„Интеграционни мерки за подобряване достъпа до образование 
в Община Габрово”, за който са създадени  два клуба за изуча-
ване културните особености на различните етноси. 

Постиженията на ученици и педагози са резултат от ус-
пешната работа на училището в сътрудничество с родителите и 
Училищното настоятелство, които са партньори на част от 
проектите. През 2006 г. със съдействието на родителите е въве-
дена празнична ученическа униформа, финансирана по Проект 
„Да направим училището привлекателно за младите хора”. 
Успешни са и партноьрствата ни с неправителствени организа-
ции, сдружения и фондации. Със средства на Обществения 
дарителски фонд – Габрово е финансирано закупуването на ви-
трина за представителни грамоти, награди и отличия на учени-
ци и педагози.  

С любов, която съгражда ума и сърцето на човека, ние – 
учителите, посвещаваме битието си на училищното свещено-
действие, безрезервно подкрепяме нашите ученици в пътя им 
към знание и себеутвърждаване и в желанието да повторят 
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доброто и да помагат като даряват средства на деца в нужда, 
като участват в благотворителни инициативи, концерти и дари-
телски акции.  

Вече 87 години поколения ученици пренасят през времето 
всеотдайността и мъдростта на родолюбивите българи, придо-
били вяра в силата на духа и укрепили тази вяра в себе си. С 
гордост носим името на един от всеотдайните будители и раде-
тели на българщината, просветата и културата! Всички тези 
моменти са намерили място в тази книга. Надявам се, че  мате-
риалите и снимките  ще помогнат да се докоснете до процеса 
на трансформирането на Основно училище „Неофит Рилски” в 
модерно европейско училище, съхранило в себе си  възрожден-
ския дух. Тогава,  сега  и в бъдеще децата са надеждата на една 
нация. Те са нашата радост и богатство. Затова ние ги пазим 
така, както се пази безценно съкровище и ги учим да се стре-
мят към знанието – нашия прозорец към света. 
 

Мая Колева 
Директор на Основно училище „Неофит Рилски” – Габрово 
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Традиции и обичаи!  
Училищният състав за народни танци „Хорце“. 

Откриване на учебната 2013-2014 година 
 

 
 
 

Напред, науката е слънце! 
Участие в празничното шествие 24 май 2010 г. 

 



 69 

 

Светът е приказка, когато пуснем приказките в нашия свят! 
Представление на театрален клуб „Вълшебник”  

пред родителите в МОЛ Габрово 

 
 

Заедно е по-весело! Проект „Интеграционни мерки  
за подобряване достъпа до образование в Габрово“. 

Участие във Фестивал на толерантността  
 в зала „Възраждане” Габрово май 2014 г. 
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Учебна екскурзия на учениците от клуб „Традиция”  
до Рилски манастир с ръководител г-н Анатолий Антов – 

Главен учител в ОУ „Неофит Рилски 
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Българо-гръцки речник от йеромонах Неофит Рилски –  
музей на Рилския манастир 

 
 

 
 
 

Учениците от клуб „Традиция” на посещение  
в музея на Рилския манастир 
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Глобусът на Неофит Рилски –  
Музей на Рилския манастир 
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Почетен плакет на ОУ „Неофит Рилски” – Габрово. 
Снимките се съхраняват в Държавен архив – Габрово 
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Първото училищно знаме, съхранено 
в Регионален исторически музей – гр. Габрово.  

Памет, гордост и отговорност! 
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УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ ДОЛЖНОСТ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

/Правила за поведение на учениците  
написани от Неофит Рилски през 1837 г./ 

 

1.   Да дохождат ката ден в училището в уреченото време, сут-
ринта и по обяд благочинно и тихо. 

2.   Да влизат в училището имеющи ръцете и лицата си чисти, 
коси счесани, нокти изсечени, опасани, подвързани добре. 
Никогаж нямат прощение да дохождат боси или с немиени 
нозе или съдрани и оплескани дрехи. 

3.  Когато бива предаването, да не правят метеж, па да съхра-
няват най-голямото колкото е възможно мълчание и благо-
чиние. 

4.   Да не закачат никогаж, никъде съучениците си, нито да се 
карат, но да имат всегда любов помежду си като братя. 

5.   Да не попържат /псуват/ никого, нето да говорят думи не-
потребни и неподобни.  

6.   Да не дерат книгите, да не трошат таблите или кондилите. 
7.   Да не земат чужда вещ никогаж, нито от ония, що са школски 

или що нахождат се в школата или са на другиго някого.  
8.   Да говорят всякога и всегда истината. 
9.   кротост и любов с сичките человеци, да не струват зло ни-

кому, нито да повреждат животните.  
10. Да слушат родителите си, да почитат тях и сичките по-големите.  
11. Да се не присмиват никуму, а най вече на болните и сакатите.  
12. Да нямат судружество су зли, сиреч йосми деца. 
13. Да ходят тихо и благочинно по путищата. 
14. Да дохождат в църква во уречените дни, да стоят в нея с ти-

хост, с благочиние и с благоговение, да слушат с внимание 
и умиление божествената литургия и чтението на свещени-
те писания. 

15. Да са сякъде и сегда паметни, мудри и прилежателни. Да се 
покуряват на показователите и да сохраняват /да пазят/ прави-
лата на училището.  

 
Взаимоучителна таблица от Неофит Рилски – 1837 г.  
НМО - град Габрово 
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ОБИЧАМЕ ЛИ УЧИЛИЩЕТО СИ И ЗАЩО?  
Разказват ученици чрез написани есета 

 

ЗА УЧИЛИЩЕТО 
 

Защо трябва да ходим на училище? Това е въпрос, който деца-
та много често си задават! Аз мисля, че това е пътят, който всеки 
трябва да измине, за да порасне не само физически, но и духовно. 

Училище  „Неофит Рилски” за мен е прекрасно и добре из-
градено. Има всичко, от което се нуждае едно дете – светли 
класни стаи, шумен и весел двор, добри преподаватели. Благо-
дарение на тях научавам толкова много нови неща – математи-
ка, литература, музика ...  и колко труден, но и пъстър е живо-
тът! Тук, в училище, градя своите мечти и съм сигурна, че ще 
ги сбъдна. Имам много приятели и с тях е весело и забавно. 
Вярно е, срещала съм и много препятствия, но нали те са за то-
ва – да ги преодолявам и да продължавам напред. 

Всеки може да решава да учи или не! Аз съм направила 
своя избор. Училището е път, който извървяваме веднъж в жи-
вота си. Времето тече, без да го усещаме, и аз не искам да го 
пилея безразборно и безсмислено. Имам мечти и се стремя да 
ги постигна. Най-голямата от тях е да намеря и други хора, из-
пълнени с обич, и заедно да направим света по-добър и красив! 

Даяна Димитрова 
 

За децата ... и цветята 

Ако децата са като цветята, а училището като пръст, дали 
би било възможно да разцъфнем, ако пръстта я нямаше? 

Както цветето се нуждае от светлина, топлина, вода и поч-
ва, така и един ученик се нуждае от нови знания, за да разцъф-
ти неговата душа. Ако цветето не се полива, то ще увехне, ако 
ученикът не учи редовно уроците си, ще забрави придобитите 
знания. Когато за цветето се полагат грижи, то започва да 
цъфти, а когато ученикът учи, неговият ум се обогатява. Ако 
се покаже младото цветче, значи за него някой се е грижил. 
Детето разцъфва, ако е получило необходимите знания. 

Ето по какво си приличат децата и цветята! 
Виктория Одринска 
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УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ (анкета) 

Марина Генчева: Ще запомня нашето училище с толе-
рантните учители и съучениците, с които се сближихме много; 
с богатото оборудване в кабинетите и класните стаи. Има голя-
ма промяна след ремонта и благодарение на това е много уют-
но и приветливо. Посещавам училището от първи клас и не съ-
жалявам за избора си. 

Ники Йонков: Това е училището, в което съм научил 
всичко необходимо, за да продължа по-нагоре. 

Антония Янкова: „Неофит Рилски” е училището, на кое-
то дължа знанията си и най-страхотните приятели. 

Петя Ангелова:  Училище „Неофит Рилски” ще запомня с 
хубавите и забавни моменти, прекарани с моите страхотни 
съученици и учители. Няма как да се забрави всичко това. Ще 
ми липсват всички! 

Явор Луизов: Ще запомня училище „Неофит Рилски” с 
добрата подготовка в учебните часове и най-вече с интересния 
ми клас и добрите учители. 

Мила Пенкова: Ще запомня моето училище с всички ху-
бави емоции. Със страхотните приятели, с които не спирахме 
да се смеем. Със строгите, но и великодушни и справедливи 
учители. Със сълзите за слабите оценки и радостните викове за 
първите шестици. 

Анна Стойчева:  Онова, с което ще запомня училището, е 
сприятеляването със забавни, интересни, невероятни хора. Тук 
открих и опознах добри учители и страхотни деца. Ще ми лип-
сват моментите с тях. Ще ми е тъжно само при мисълта как се-
дяхме на пейките на двора, говорейки си или задъхани от смях. 
Емоцията, че съм сред важни за мен хора, ще ми липсва най-
много, но винаги ще нося в себе си спомена за тях! 

Илина Милкова:  Аз харесвам училището ни, защото има 
добра училищна система, страхотни преподаватели и имам най- 
яките съученици. 
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Маргарита Горанова: Харесвам училище „Неофит Рилски”,  
защото има много добри преподаватели и ученици и като цяло 
според мен то е едно от най-добрите училища в града. 

Ана Мария Българова: Училище „Неофит Рилски” е ху-
баво и учителите са добри и отзивчиви. 

Зорница Николаева: Харесвам нашето училище заради 
компетентния учителски колектив. 

Денислав Димитров: Избрах да продължа да уча в учили-
ще „Неофит Рилски”, защото разбрах, че има клуб „Млад жур-
налист”, а аз обичам да пиша и да правя презентации. 

Цветослава Тотева: В училище „Неофит Рилски” съм от 
пети клас. В началото ми беше трудно, не можех да свикна с 
учителите и обстановката. Но това много бързо се промени. 
Сега ходя на училище с голямо желание, защото всеки ден ми 
поднася нещо ново и интересно. Учителите ни са прекрасни и 
много всеотдайни към нас. Училището е модерно, със съвре-
менно обзаведени кабинети, с голям брой извънкласни клубове. 
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УЧИЛИЩЕТО НА МОЕТО ДЕТЕ  

(есета от родители) 
 
Катя Боздуганова 
 

Когато трябваше да реша в кое училище моят син да про-
дължи обучението си след ІV клас, нямах никакви колебания! 

Изслушах много и разнообразни впечатления и наблюде-
ния на  колеги и приятели за различни преподаватели, класни 
стаи, физкултурни салони, модерни кабинети ... Но не чух нито 
един да сподели мнение за човечността, дружелюбието, отзив-
чивостта. Неволно мисълта ми се връщаше към спомените от 
моето детство – усмивката на първата ми учителка, веселите 
закачки със съучениците ми, как слушахме в захлас урок след 
урок. Сърцето ми ме теглеше към моето училище – „Неофит 
Рилски”... А може би нещата са се променили? Та нали самият 
живот се промени! В същото време ясно усещах колко важно 
ще е за моя син да се почувства добре в новото училище! 

Затова един ден се отправихме на бързо „разузнаване”. 
Прекрачихме прага на старото ми училище. Тишината ни об-
гърна – беше време на учебен час. И колкото и обстановката да 
беше променена и обновена, спомените ме връхлетяха с непо-
дозирана сила. Ето портрета на Неофит Рилски, стените, укра-
сени с детски рисунки, стълбището ... и онзи омагьосващ дъх 
на нещо добре познато, но отдавна забравено... Стресна ме звъ-
нецът. Вратата на близката стая се отвори и срещу нас се втур-
наха ... Нели, Петьо, Ники, Мима, Соня – моите съученици и 
приятели! Но не, това отново бяха моите спомени, а срещу нас 
тичаха забързани за важни дела връстници на сина ми. Над-
никнахме и в класната стая, а там около десетина деца бяха на-
обиколили учителката и оживено обсъждаха нещо. Тя ни видя 
и с топла  усмивка ни попита с какво може да ни помогне. Със 
сина ми се спогледахме и в един глас зададохме най-важния 
въпрос –  къде става записването на новите ученици за V клас! 

Синът ми отдавна вече не е дете. Нито за миг обаче нито 
той, нито аз не съжалихме за този наш спонтанен отговор пре-
ди години!  

Благодарим ти, училище „Неофит Рилски”!  
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Светослава Андреева 
 

Годините, прекарани в училище, оставят ярки спомени във 
всеки от нас. Радости, тревоги, безброй приятни емоции, въз-
торг и умиление – това са само част от чувствата, които изпит-
ваме, произнасяйки тази тъй мила дума – УЧИЛИЩЕ. 

 

Никога няма да забравя годините, прекарани в моето учи-
лище „Неофит Рилски“. След безгрижното детство дойде вре-
мето на вечно питащите и търсещи отговор детски очи. И ние 
знаехме, че тук ще намерим решение на всичко, което ни въл-
нува, че винаги можем да разчитаме на подкрепата на нашите 
всеотдайни учители. 

 

Когато след години бях изправена пред избора на най-доб-
ро училище за моето дете, аз без никакво колебание реших, че 
това ще бъде ОУ „Неофит Рилски“. Знаех, че част от учители-
те, запалили някога пламъчето на любопитството в детските ни 
очи и неуморната ни надежда за знания, все още са част от еки-
па на училището. И тъй като това са хората, предопределили 
житейския ми път и избора на професия, аз мога да съм сигур-
на, че всеки ден оставям дъщеря си в ръцете на един неверо-
ятен колектив. Сигурна съм, че тази същата жажда за знания 
ще бъде предадена и на нея. Сигурна съм, че всяка минута, 
прекарана в училище, ще бъде превърната в незабравим мо-
мент на докосване до нещо непознато, омайващо, интересно... 
Доказателство за това са различните извънкласни форми на 
обучение, които децата посещават. В клуб „Веселушко“ дъ-
щеря ми е омагьосана от вълшебството на театъра и искрено се 
забавлява. 

 

Вярвам, че всяко дете, което прекрачи прага на това прекрас-
но училище, ще го обикне като свой собствен дом! 
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ПОСЛЕСЛОВ 

 

 За първи път Неофит Рилски е наречен „баща на българ-
ското народно училище” от известния български педагог Сава Ве-
лев през 1906 г., когато се чества 25-годишнината от смъртта 
на рилския йеромонах. Неофит Рилски олицетворява цял етап 
от развитието на новобългарската култура. Безспорни са него-
вите заслуги в осъществяване на движението за народна прос-
вета, за изграждане на новобългарското училище, за обогатява-
не на книжнината, за установяване на общонационалния кни-
жовен език. Като първи педагог във взаимното училище на 
Васил Априлов, той е борец за културна и национална незави-
симост, за самостоятелна Българска църква и вдъхва тези 
стремления на своите възпитаници. Жаждата и стремежът за 
просвещение изиграват ролята на мощен ускорител в съзрява-
нето на националното съзнание, окриляват борбата за църков-
на независимост и спомагат за признаването на българската 
нация в пределите на Османската империя, обединяват разпо-
късаните дотогава народни сили в подготовката им за послед-
ната решителна битка – тази за политическо освобождение. А 
щом борбата за просвета, за новобългарско училище, книжни-
на и език лежат в сърцевината на извършилата се културна ре-
волюция, то спокойно можем да определим като неин знамено-
сец и първия радетел на новобългарския книжовен език – 
Неофит Рилски.  

Неофит Рилски не създава нови идеи и принципи в област-
та на възпитанието и обучението, но той е забележителен 
майстор при прилагането им в българското училище. Той е 
умел възпитател, учител и баща не само на учениците си, но и 
на възрастните. Заслугите му за развитието на българското 
учебно дело и за пробуждането на българския народ са фунда-
ментални и прогресивни. Само бележит народен труженик,  
човек с високи духовни и морални ценности е способен изцяло 
да отдаде силите си на забележителното дело да изгради на-
родно училище в поробената си страна. 

Неофит Рилски не само полага основите на новобългар-
ското училищно дело, но е и пръв български енциклопедист. 
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Бележит духовник и книжовник, забележителен езиковед и 
създател на първата българска граматика, той издига българ-
ския език като самостоятелен, стойностен и богат – равен на 
езиците, ползвани от всички големи културни нации. Компози-
тор на песнопенията в своята Рилска певческа школа, автор на 
много от техните текстове, той увековечава името си и сред  
първите създатели на българска поезия.  

Неофит Рилски е сред онези дейци на Българското възраж-
дане, които ни поразяват с всеобхватните си интереси, с без-
крайното си трудолюбие и себеотрицание, с високата си нрав-
ственост и безкомпромисност. Той е личност, която отдава на 
високо благородна цел умствените и творческите си сили в 
продължение на близо седемдесет години. Творческото му въз-
действие може да се открие в няколко поколения български 
интелектуалци. 

Особено важен за българската нация е заветът на Неофит 
Рилски: „Чада мои, както ни събра тук благодатта на Светия 
Дух заедно, така и вие се потрудете да живеете  в бъдеще еди-
нодушно и единомислено, заедно дишащи и заедно любувайки 
се на вечното мироздание, което Бог приготви за възлюбилите 
Го! Тежко на онзи, който остане сам! Защото, ако падне, 
няма кой да го повдигне! ” 

 

Светлана Василева 
Старши учител по Български език и литература 
в ОУ „Неофит Рилски” – Габрово 
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