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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ

Стара е историята на нашето

училище… Малко са съвременниците,

които могат да ни разкажат за ранното

развитите на училището ни…

През далечната 1917 година,

училището се е помещавало в стара турска

къща, която била притежание на Няцо

Попов, който бил богат селянин. Първият

учител бил г-н Цветков, който обучавал 12

ученици. Училището било начално.

През 1919 година броят на

учениците нарастнал и те вече били 24, а

през 1924 г. училището било преместено в

къщата на Стоян Балачев.

По-късно нашето училище било

преместено в дома на турчина Коч

Хаджиев Ибраимов.

През учебната 1950/1951 година, в

училището ни започват да учат и труските

деца от селото, поради закриване на

турското училище.

В периода 1917 – 1951 година

учители в нашето училище били: Иван

Петров, Иван Крушовски, Христо Тошев,

Боян Тасев, Крум Касабов, Емил Георгиев,

семейството Здравко и Маргарита Милеви,

Симеон Павлов, Вера Цокова, Василка

Рашева и други.

През учебната 1955/1956 година, в

нашето училище се откриват V и VI

класове с 36 ученици. Така началното

училище „Христо Ботев“ се преобразува в

Народно основно училище „Христо

Ботев“.

„Заедно към успеха!“



ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ

Учебната 1957/1958 година била основополагаща и за VII

клас в нашето училище.

Дата била 13.01.1961 година… Ден на радост! В малкото 

селце Долни Цибър се открива голяма масивна сграда, която 

ще приюти децата на селото. Новата сграда била съоражена с 

електрическа и водопроводна мрежа, кухня със столова в 

сутерена, с 8 класни стаи и 2 по-малки класни стаи…

Така започва нашата история… Богата, пъстра и сама по 

себе си – красива…

Развитието на нашето училище продължава и до днес!

От 01.09.2017 година, с решение на Общински съвет гр. 

Вълчедръм и заповед на министъра на образованието и 

науката, училището бе преобразувано от основно в обединено 

училище, предлагащо обучение на ученици от I – Х клас 

включително като от същата година, училището предлага 

професионално образование и обучение за своите ученици в 

първи гимназиален етап. 

Статутът на обединено училище се запазва само 4 години, 

защото с решение на Общински съвет гр. Вълчедръм и 

заповед на министъра на образованието и науката, считано от 

15.09.2021 г., училището е преобразувано отново от обединено 

в средно, което предлага на своите ученици обучение от I - XII 

клас включително, завършване на начално, основно и средно 

образование като обучението в първи и втори гимназиален 

етап се реализира в професионални паралелки и дава 

възможност на обучаващите се да придобиват втора или трета 

степен на професионална квалификация.

Повече от 60 години, Средно училище „Христо Ботев“, с. 

Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана успява да 

образова, да задържи и да изгради достойни, знаещи и 

можещи млади хора, независимо от това, че те са деца от 

уязвими групи. 
„Заедно към успеха!“



Успява да вдъхновява своите ученици да продължат своето

образование във висши училища и именно поради този факт,

Средно училище „Христо Ботев“ и село Долни Цибър са известни

в нашата страна като място с най-висок процент млади хора от

ромски произход с висше образование по различни специалности.

Поради горните обстоятелства и по повод патронния празник

на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, проведен

на 02.06.2021 г., училището бе удостоено с почетен плакет на

началника на Регионално управление на образованието гр.

Монтана за цялостен принос в развитието на образователната

система на област Монтана.

Днес Средно училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър е

образователна институция с традиции и доказан авторитет,

базиращи се на спечелените от учениците ни множество награди на

общинско, областно и национално ниво в различни области –

образование, култура и спорт.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ

„Заедно към успеха!“



БАЗА

Средно училище „Христо Ботев“ е електронно училище. Всички класни

стаи и училищни коридори разполагат с интернет. Училището разполага с добра

база за внедряване на ИКТ в образованието. Обзаведен е един компютърен

кабинет, снабден с мултимедийни устройства и интерактивен дисплей. Изграден е

кабинет по учебна практика за професиите от професионално направление 811

„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, а през учебната 2021/2022 година е

изграден и кабинет по учебна практика за професията „Оператор на компютър“ от

професионално направление 482 „Приложна информатика“. Всички класни стаи

разполагат с мултимедийни проекти и всички учители разполагат със служебни

лаптопи за работа. Изградена е електронна система за видео наблюдение и

автоматичен електронен звънец.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

✓ Осигуряване на подкрепяща среда за цялостно развитие на всяко дете и 

ученик.

✓ Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение,

способни за ефективна обществена реализация и социализация.

✓ Формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Средно училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър чрез постоянната си работа

създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като 

част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, 

знанията и уменията, които са им необходими за успешна социализация и

интеграция, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

„Заедно към успеха!“



- Издигане на качеството на процеса на общо и професионална обучение за

постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в

училищнатаобщност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на

знанията,формиране на различни компетенции по различните учебни

предмети, функционална грамотност и развитие на умения за справяне с

различни житейски ситуации.

- Практическа приложимост на изучаваното общо и професионално 

учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни 

дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и

допълнително финансиране.

„Заедно към успеха!“



ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ, КРЕАТИВНИ, КРИТИЧНО

МИСЛЕЩИ, ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В

ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ.

ФОРМИРАНЕ НА УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ 

КУЛТУРИ И НАРОДИ.

ПОЛАГАНЕ НА СОЛИДНА ОСНОВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 

ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

За постигане на поставените цели се стремим към:

✓ Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите.

✓ Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на 

учениците.

✓ Превенция и противодействие на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните ученици.

✓ Привличане на учителите и учениците в управлението на училището.

✓ Отимизиране на план-приема на ученици.

✓ Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на 

образователния процес.

✓ Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба.

✓ Повишаване ролята на Обществения съвет в управлението на 

училището.

✓ Разработване на проекти и участие в европейски и национални програми 

за развитие на образованието.

✓ Привличане на родителите в подкрепа на училището.

✓ Подобряване и модернизиране на материалната база на училището.

„Заедно към успеха!“



ПРИЕМ

В училището са създадени много добри условия за обучение на

учениците. Те изучават два чужди езика – английски и руски. С оглед на

обществените интереси СУ „Христо Ботев“ предлага прием и в момента в

училището се обучават ученици по следните професии:

VIII. клас

ПРОФЕСИЯ:

„РЕСТОРАНТЬОР”

1 паралелкa - 12 ученици

IX. клас

ПРОФЕСИЯ: „ОПЕРАТОР 

НА КОМПЮТЪР“

1 паралелка – 28 ученици

X. клас

ПРОФЕСИЯ:

„РАБОТНИК В ХВП“

1 паралелка – 14 ученици

XI. Клас

ПРОФЕСИЯ: „ГОТВАЧ“

1 паралелка – 11 ученици

„Заедно към успеха!“



ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

Дейностите и приоритетите на Средно училище „Христо Ботев“ са

съобразени с интересите на ученика и нуждите на обществото. Училището се

опира на гъвкава и мотивирана система от механизми, които осигуряват

ползотворен и продуктивен климат за работа.

Дейностите са диференцирани в три категории – дейности, насочени към

учениците, към родителите и към учителите.

Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на

информационните технологии в преподаването на различните учебни предмети

и чрез участието на учителите в квалификационните структури на училищно,

общинско, регионално и национално ниво както и чрез използването на Интернет

в работата на учителите и на Интернет свързаност на училището.

Разноообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в

различни проекти и извънучилищни дейности по предмета, стимулиране и

мотивация за участия в състезания, олимпиади и национални конкурси.

Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на учениците

и учителите в пресата и в училищния сайт.

Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече

прозрачност за извършеното в училището.

Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за

учене посредством спазване на изискванията за ред, законност и на нормативната

уредба в образованието и чрез прилагането на училищния правилник.

Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно оценяване на

качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в

образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в

условията на делегираните бюджети.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване

на ИТ от учителите в преподаването по различните учебни предмети и

прилагането на интерактивните методи на преподаване.

Акцентиране върху подготовката по БЕЛ, математика, чуждоезиковото

обучение и професионалното обучение.

Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна

система на вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите.

Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в

работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички

нива.

Диалог между учителите и родителите.

Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми

към РУО на МОН и другите квалификационни институции.

„Заедно към успеха!“



ПРОЕКТИ

Възпитаниците на Средно училище „Христо Ботев“ имат
възможност за изява в различни езвропейски проекти, национални
програми и общински форуми.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с

усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната

цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и

по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез

дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски

при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на

потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно

образование и за бъдеща социална, професионална и личностна

реализация.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ”

Целта на проекта е да не се допусне

прекъсване на образователния процес и 

приобщаващото образование в условията на 

кризи и да се противодейства на риска от 

отпадане в ситуация на обучение от 

разстояние. Предвидените дейности са

логически обвързани и осигуряват

възможност за непрекъснатост на 

образователния процес. Те са пряко

свързани с преодоляване на последиците, 

предизвикани от пандемията от COVID-19 и 

са свързани с техническото обезпечаване на

образователната система и осигуряване на 

условия за провеждане на обучение от 

разстояние в електронна среда, които са

определени на база необходимостта от 

краткосрочното им изпълнение. Важен 

приоритет е пълното осигуряване на достъп

за всички ученици до виртуална класна стая 

в условията на продължителна пандемия.„Заедно към успеха!“



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Осигуряването на „несвободни” часове, е всъщност създаване на условия

за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време

за усвояването и осмислянето му. Целите на програмата са намаляване броя на

свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на

образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в

училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни

мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по

време на учебния час и за привличане на родителите им като партньори в

училищния живот. Тази програма е свързана с необходимостта от засилване на

механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране

на отсъствията на учениците.

ПАРТНЬОРСТВО СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Считано от 17.09.2021 г., Историческият факултет на Софийския

университет "Св. Климент Охридски" и Средно училище "Христо Ботев", с. 

Долни Цибър са партньорски образователни институции за следващите 5 години

чрез подписания Меморандум за партньорство.

Чрез това партньорство ще бъдат реализирани дейности като:

- подкрепа на учениците ни за продължаване и достъп до качествено висше

образование;

- предвиждат се съвместни дейности между студенти и докторанти на 

университета и нашите ученици;

- предвижда се организиране на съвместни инициативи между университета и 

нашето училище;

- посещения на нашите ученици в университета, както и посещения на студенти

и докторанти на университета при нас;

- провеждане на съвместни беседи, кръгли маси, ателиета и уроци в час с 

участието на  учители от нашето училище и преподаватели от университета.

„Заедно към успеха!“



ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА 
СРЕДА

„Заедно към успеха!“



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, 

С. ДОЛНИ ЦИБЪР

Колективът на Средно училище „Христо Ботев” се състои от директор,

заместник-директор, завеждащ административна служба, главен счетоводител и

учители. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни

квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на професионално

квалификационни степени.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКТОР

СЛАВЧО ТАШКОВ СЛАВЧЕВ

телефон: 0894472729

е-mail: su_dcibar@abv.bg

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

АНАТОЛИ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

телефон: 0894601682

е-mail: zdud_obu@abv.bg

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

СОНЯ ШАНКОВА ДИМИТРОВА

телефон: 0896371038

е-mail: sonia_dimitrova5@abv.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЙОНКО МИРОЛЮБОВ ЙОНКОВ

Телефон: 0899913948

е-mail: ionko_mi@abv.bg

„Заедно към успеха!“



УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП:

Валентина Сашкова Асенова – старши учител

Славчо Ангелов Цеков – старши учител

Димитрина Алекова Димитрова – старши учител

Миролюб Йонков Димитров – старши учител

Тончо Шанков Борисов – старши учител в ГЦОУД

Юрий Славчев Ангелов – учител в ГЦОУД

Елена Сашкова Димитрова – старши учител в ГЦОУД

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Миглена Славчева Ташкова – старши учител по БЕЛ

Благовест Красимиров Асенов – учител по БЕЛ 

Даниела Илиева Кирилова – учител по АЕ и РЕ

Галя Петкова Станева – старши учител по математика

Светла Христова Кръстева – старши учител по ИТ, физика и астрономия и 

химия и опазване на околната среда

„Заедно към успеха!“



УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Силвия Вергилова Владиславова – старши учител по човекът и природата, 

биология и здравно образование и музика

Юлиян Ангелов Бобев – старши учител по история и цивилизации, 

география и икономика и философия

Трифон Игнатов Юлиянов – старши учител по изобразително изкуство, 

технологии и предприемачество

Цветелина Георгиева Николова – старши учител професионално обучение, 

професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и 

кетъринг“

Георги Николаев Георгиев – старши учител професионално обучение, 

професионално направление 482 „Приложна информатика“

„Заедно към успеха!“
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НИЕ, НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И УЧЕНИЦИ…
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НИЕ, НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И УЧЕНИЦИ…



КОНТАКТИ:

адрес:
ул. „Първа“ № 2
3642, с. Долни Цибър

телефони:

ДИРЕКТОР: 0894472729
ЗДУД: 0894601682
КАНЦЕЛАРИЯ: 0896371038

е-mail: su_dcibar@abv.bg

Интернет сайт: obu-hrbotev.com 

„Заедно към успеха!“




