
Поглед към миналото на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
 

  Нашето училище е създадено през 1922г. като първоначално се е 
помещавало във военна сграда, а на 18–те ученици е преподавала 
съпругата на местен граничен офицер г-жа Шапкарева. Тя е занимавала 
децата по един час на ден.  
   През 1927г. е въведено полудневно занятие за българския учител, а 
останалия полуден са изучавали турски език. През 1930г. е въведена 
програмата за начален курс, а десет години по-късно е открит и 
ученически пансион с трапезария.  
   През 1936г. училището получава името „Васил Априлов“, като през 
учебната 1944-45г. е преименувано на „Кирил Маджаров“. През учебната 
1960 – 1961г. е открит осми клас. 
   През 1963-1964г. училището се превръща в гимназия. За 40 години 
училището се превръща в Средно политехническо училище с ученически 
пансион и занимални в началния и среден курс на обучение. 1966-67г. 
поради големият брой ученици от СПУ „Кирил Маджаров“ се обособява 
самостоятелно началната образователна степен със самостоятелно 
ръководство -  НУ „Васил Априлов“. 
   През 1969г. СПУ „Кирил Маджаров“ получава настоящата сграда. 
   През 1972г. училището чества своя 50 – годишен юбилей, като по този 
случай Народно начално училище „Васил Априлов“ е наградено от 
Държавния съвет на НРБ с орден „Кирил и Методий“ III степен с указ № 
1055 от 19.05.1972г.  
   В периода 1984-1991г. училището съществува като ЕСПУ „Кирил 
Маджаров“. 

 
  През 1994г. с Решение № 62 от 27.01.1994г. на Общинския съвет, СОУ 
„Кирил Маджаров“ се преименува в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Решението влиза в сила на 15.09.1994г. 
   През 2012г. училището отбеляза своя 90 – годишен юбилей. Честванията 
обхващат периода 2 - 11 май 2012г . Организирана е среща на поколенията 



с участието на настоящи и бивши учители и възпитаници на учебното 
заведение.  

 
 
    Празниците свързани с 90-годишния юбилей на училището започват на 
26 април с дарителска акция под мотото „С грижа към възрастните хора“. 
    Официалното откриване на тържествата по честването на 90-годишния 
юбилей на гимназията бе на 2 май от 12.00 часа пред Дома на културата в 
гр. Рудозем. 
    Редица прояви съпътстват 90-годишнината на СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“.   
    На 2 май ученици посещават Дома за стари хора в с. Фатово, където се 
провежда  дарителската акция и поздравителен концерт. 
    На 3 май в Туристическия информационен център в Рудозем е 
проведена  ученическа изложба. 



 

 



 

 



 
    В същия ден е проведен и Ден на природните науки в кабинета по химия 
в училището. 

 



 
 

     4 май е обявен за ден на забавата и веселието с  две ученически 
дискотеки за възпитаниците от 5-8 клас и 9-12 клас. 
    На 7 май се отбелязва  празникът на математиката в стола на 
гимназията. 
 



 

 
 



 

 
    „Земя докосната от Бога – традиции, обичаи и фолклор от Родопите“ – 
08.05.2012г., Дом на културата. 



 

 



 
    Ден на ученическото самоуправление се проведе в СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ на 9 май.  От 14.30 часа на същия ден в Дома на културата ще бе 
премиерата на филма „Още нещо за любовта“. 
10 май е посветен на спорта и театъра. Спортен полуден се проведе на 
стадиона, а в Дома на културата от 14.00 часа се постави фантастичната 
пиеса „Марсианчето“, както и „Криворазбраната европеизация“ – 
ученическа пиеса, по мотиви на Добри Войников. 
    На 11 май се състоя среща с изявени възпитаници и бивши учители от 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, както и тържествен концерт  
пред Дома на културата . 

 



 

 


