
ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО  ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                   

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА – УЧАСТВАЩИ В ИНИЦИАТИВАТА 

„БЪЛГАРИЯ ЧЕТЕ“ 

В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

 № Наименование на УВЗ  подпис 

 1 2 3 4 

   

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

     

1 1 НУ "Св. Климент Охридски"  

гр. Кюстендил 

В НУ "Св. Климент Охридски" ще се изработи кът на любимте приказки и ще се 

включи в общоградското четене пред художествената галерия. 

Ели Паргова 

директор  

2 2 НУ "Св. Св. Кирил и Методий"  

с. Ръждавица 

Колективът на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раждавица подкрепя 

инициативата. Ще се включим като проведем изнесено четене сред природата на 

любими разкази, приказки и стихотворения с ученици от ІІІ и ІV кл. 

Миглена 

Чавдарова 

директор 

3 3 ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" 

гр. Кюстендил 

ОУ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кюстендил 

ще участва в кампанията”България чете”. 

1.   Мероприятия, които са планирани в училището: 

1.1 „Маратон на четенето” с ученици от ІІ клас /срок на провеждане –  

26.09.2014г./; 

1.2  Викторина със задачи за осмисляне на текст /срок на провеждане –  

       22.09. - 26.09.2014г./; 

1.3  Участие на наши ученици в инициативата „Чети с мен” пред галерия    

„Владимир Димитров – Майстора” на 28.09.2014г. 

Мариана 

Панчева 

директор 

4 4 ОУ"Даскал Димитрий"  

гр. Кюстендил 

 

 

 

5 5 ОУ"Проф. М. Дринов"  

гр. Кюстендил 

         На 28.09.т.г. в инициативата ще участват 10 деца от ІІІ ОУ "Проф.М.Дринов". 

Учениците са от ІV, Vи VІ клас. Те ще бъдат придружени от своите класни 

ръководители Ангелина Буховска,Йорданка Чанева, Бойка Велинова, Гергана 

Багалийска,Димитринка Стоичкова,Надя Александрова, Василка Станимирова и 

зав. училищната библиотека Антоанета Йорданова. Повечето от участниците са 

Зоя Сотирова 

директор 



ревностни читатели в училищната и градската библиотека и членуват клуб 

"Приятели на книгата " в училище.Някои от тях ще са облечени като любимите си 

герои от книгите, други просто ще четат откъси от любими книги. Участващите ще 

бъдат в 11ч пред Художествената галерия. 

 

6 6 ОУ"Иван Вазов" гр. Кюстендил         Училището ще проведе изява под наслов „Литературна география” 

 на 26.09.2014 г. от 2,30 часа. 

Стефанка 

Стойнева 

директор 

7 7 ОУ Христо Ботев гр. Кюстендил  

 

 

8 8 ОУ"Паисий Хилендарски" 

 гр. Кюстендил 

ОУ „Свети Паисий Хилендарски” Кюстендил ще се включи в кампания ”България 

чете” с участието си в дейностите, предвидени от регионална библиотека 

кюстендил на 28.09.2014 пред художествена галерия Кюстендил от 11.00 часа. 

Здравка 

Тасева 

директор 

12 12 ОУ"Ильо Войвода"  

гр. Кюстендил 

Ученици от  Седмо ОУ „Ильо войвода” гр. Кюстендил ще се включат в 

инициативата на Регионалната библиотека гр. Кюстендил на 28.09.2014 г. 

Румяна 

Здравкова 

директор 

13 13 СУ"Васил Левски"  

гр. Кюстендил 

 

 

 

14 14 Г"Неофит Рилски"  

гр. Кюстендил 

 

 

 

18 18 ЕГ"Д-р Петър Берон"  

гр. Кюстендил 

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” 

ще се включи в кампанията „България чете” със следното: 

1. Провеждане на училищна кампания „Чети с мен” в час на класа на 

25.09.2014г., посветена на международния ден на езиците  

2. Участие на ученици от Езикова гимназия в регионална кампания „Очакваме 

те с българската книга в ръка”, организирана от Регионална библиотека 

„Емануил Попдимитров”, на 28.09.2014г. от 11:00 часа пред Художествена 

галерия „Владимир Димитров - Майстора”. 

Иванка 

Янкова 

директор 



19 19 ПМГ"Проф. Ем. Иванов" 

гр. Кюстендил 

 

 

 

20 20 ПГЛП"Вл. Димитров-Майстора" 

гр. Кюстендил 

Професионална гимназия по лека промишленост, град Кюстендил Ви 

информира, че  учителите и учениците от нашето училище подкрепят 

кампания „България чете“.  

След като разберем къде и кога ще се проведе инициативата 

„България чете“  по предварително обявена програма в нашия град, ще се 

включим и ние. 

На училищно ниво ще проведем мероприятия като: 

- щафетно четене  на откъси от любими книги в часа на класа; 

- „отворени врати“ на училищната библиотека и четене на откъси от книги.  

инж. 

Венцислав 

Златков  

директор 

21 21 ПТГ “ДЖОН АТАНАСОВ”,  

гр. Кюстендил 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” 

в периода от 23.09.2014 г. до 26.09.2014 г. в часа на класа ще бъде прочетена глава 

от романа „Железният светилник” от Димитър Талев във всички класове. 

Николай 

Христов  

директор 

22 22 Професионална гимназия по 

селско стопанство  

“Св. Кл. Охридски”-Кюстендил 

 

1.  На 25 и 26.09.2014 год. библиотеката на училището ще бъде 

отворена целият ден. 

2. Във фоайето на училището ще се обособят кътове за четене 

на литература осигурена  от училището. 

Карамфилка 

Гъркова 

директор  

23 23    

24 24    

   

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 

     

 1 2 3     

25 1 ОУ"Христо Ботев" с. Невестино не 

 

 



   

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО 

     

26 1 СОУ"Св. Климент Охридски"  

с. Трекляно 

 

 

 

   

ОБЩИНА  

САПАРЕВА БАНЯ 

     

27 1 ОУ"Христо Ботев"  

гр. Сапарева баня 

ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня ще се включи в инициативата „Чети с мен”, 

под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.  

 Училището планира масово четене на 30.10.2014 г. от 10.00 часа на 

„Гейзера”, Сапарева баня. В инициативата ще участват  настоящи и бивши учители, 

ученици, родители и местни автори, като всеки носи своята любима книга. 

 Партньори – библиотеката към читалище „Просветен лъч”, Сапарева баня. 

 Учениците от І – ІV клас – разказват епизод от любимата си книга; 

 Учениците от V – VІІІ клас – характеризират любимият си герой. 

 Последваща дейност – всеки четвъртък от 13,00 ч. до 17,00 ч. колективно 

обсъждане на прочетена книга в училищната библиотека. 

Анета 

Трайкова  

директор  

   

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 

     

28 1 ОУ"Никола Вапцаров"  

гр. Бобов дол 

ОУ”Никола Й.Вапцаров” – гр.Бобов дол  организира участие в инициативата „Чети 

с мен”  на 28.09.2014г. от 11.00ч. при Амфитеатъра  в градския парк. 

Поканени са родители , учители и ученици от ІІІ – VІІ клас , както и  служители на 

градската и училищната библиотеки. Всеки ще носи любимата си книга от любим 

автор. 

Галина 

Панева  

директор 

29 2 СОУ"Христо Ботев"  

гр. Бобов дол 

Планирани инициативи относно кампания „България чете”, 

организирани от СОУ „Христо Ботев”- гр. Бобов дол 

Анастасия 

Баракова  

директор 



1. Инициатива: „Любимото ми стихотворение на Христо Ботев”- мултимедийна 

презентация за живота и делото на поета революционер, четене на негови 

произведения от ученици V-XII клас. 

Дата: 24.09.2014г. 

Начало: 13.30 ч. 

Място: мултимедиен кабинет СОУ ”Христо Ботев” 

Отговорник: И. Драгомирова 

2. Инициатива: „ Любимото ми стихотворение и разказ”- четене на 

стихотворения и разкази от български писатели, прочетени от ученици от V- XII 

клас. 

Дата: 25.09.2014г.  

Начало: 13.30 ч. 

Място: НЧ „Просвета- 1903” 

Отговорник:  Г. Владимирова 

3.Инициатива: „Любимата ми приказка”- четене на детски приказки на деца от 

подготвителната група в ОДЗ „Дружба”- филиал кв. „Христо Ботев” от  ученици от 

II, III, IV клас. 

Дата: 25.09.2014г.  

Начало: 11.00 ч. 

Място: ДГ „Христо Ботев”- кв. „Христо Ботев” 

Отговорник: Бл. Агонцева, Анг. Георгиева, И. Радкова 

4. Инициатива: „Любимият ми автор”- четене на стихотворения на любими 

български писатели, представени от бъдещи зрелостници 

Дата: 26.09.2014г.  

Начало: 13.30 ч. 

Място: НЧ „Миньор” 



Отговорник: И. Драгомирова, Г. Владимирова, ученици от IX X, XI, XII клас 

В мероприятията ще бъдат поканени:  

Кмет на община Бобов дол 

Зам.- кмет хуманитарни дейности 

Началник отдел СПОКЗ 

Директор на ОДЗ „Дружба” 

Председател НЧ „Просвета- 1903” 

Председател НЧ „Миньор” 

Родители на ученици  

30 3 ПГ гр. Бобов дол   

31 4 СОУ"Д-р П. Берон” -Бобов дол  

 

 

        

  ОБЩИНА БОБОШЕВО      

32 1 ОУ»Св. Св. Кирил и Методий» 

гр. Бобошево 

ЧЕТИ С МЕН  

планирани инициативи в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” 

Инициативи Място за провеждане  Участници Партньори 

1. " Ден на 

отворените врати Маратон на 

четенето " 

 

Библиотека  Ученици 

Учители 

Библиотекар 

Читалище "Лоза" 

2.Конкурс за рисунка" Моята 

любима приказка"или "Моят 

любим  герой"  

Училище 

 

Ученици 

Учители 

 

 

3."Празник на буквите" Училище 

 

Ученици от 1 кл. 

Родители  

Учител І клас 

Родители  

 

4. " Деца четат за деца" Училище Ученици,Учител  

Петър 

Кираджийски  

директор 



 и възпитатели  

от начален курс 

и по БЕЛ 
 

 

 

  

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 

     

33 1 СОУ”Христо Ботев”  

гр. Кочериново 

СОУ „Христо Ботев” град Кочериново, област Кюстендил 

планирани дейности в инициативата „Чети с мен” 

1. Сред учениците е проведена разяснителна кампания от класните ръководители и 

възпитатели за запознаване с инициативата „Чети с мен”. 

2. Инициативата ще се проведе на 26.09.2014 година в полуинтернатните групи. 

3. Учениците от начален етап са поканили родители и учители, кмет и зам.кметове 

на община Кочериново, които да се включат в осъществяване на инициативата. 

Четенето ще се проведе с стаята за отдих и в двора на училището от 15.30 часа. 

4. Учениците от прогимназиалния етап са поканили родители, учители, по-големи 

ученици, директори, писатели, библиотекари и др. Четенето ще се проведе с стаята 

„Пъстър свят” и в библиотеката на училището от 16.00 часа. 

Надя 

Коюмджий-

ска - 

директор 

34 2 ПУИ „Н. Вапцаров“   

с. Стоб 

  

   

ОБЩИНА РИЛА 

     

35 1 ОУ"Аверки Попстоянов"  

гр. Рила 

 

 

 

   

ОБЩИНА ДУПНИЦА 

     

36 1 ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" 

гр. Дупница 

Във връзка с провеждане инициативата „Да четем заедно” Ви уведомявам, че 

ученици от V-VІІІ клас в повереното ми училище ще се включат в дейностите, 

 



организирани от читалище „Зора” – Дупница на 28.09.2014 год. от 11,00 часа . 

37 2 СОУ"Паисий Хилендарски" 

 гр. Дупница 

Планираните в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница инициативи: 

1. Изработване на разделители за книгите в библиотеките (в часовете по 

изобразително изкуство, ДБТ, ДТИ и ИТ, учителите) 

2. Провеждане на игри: 

 „Прочети стих – открий послание“ (за VІІІ – ХІІ клас, на български 

език, учителите) 

 „Знаеш правилата – чети непознат текст“ (в часове по ЧЕ, учителите) 

3. Съчинение „Книгата, която ме впечатли през лятото“ (за VІ клас, на 

български език) 

4. Създаване на импровизирана библиотека „Донеси книга – размени с 

приятел“ (второто фоайе на ІІ етаж) 

5. Представяне на поета Валери Петров и прочит на възрастово съобразени 

негови стихове или откъси (в ЧК от 23 до 26.09., педагогически съветник) 

6. Покана към представители на книжарници за гостуване в училищното фоайе 

7. Представяне на читателските дневници и на книгата пред класа за ІХ, Х и ХІ 

б-класове (на испански език) 

8. Щафетно четене на любима приказка (за ПИГ, в библиотеката на ІІ етаж) 

9. Запознаване с възможностите на училищната испанска библиотека (ІV етаж, 

библиотекарката) 

10. Популяризиране на електронната вариант на Столична библиотека и 

електронни адреси за литература на чужди езици (учителите) 

11. Създаване на кът за 26 септември – Европейски ден на езиците 

Уточняваме, че инициативите ще бъдат проведени в седмицата от 23 до 26 

септември 2014 г., като чрез тях училището ни се включва в кампанията 

„България чете“ и отбелязва 26 септември – Европейски ден на езиците. Те са 

Виолета 

Инкьова 

директор 



планирани и на български, и на изучаваните в училището чужди езици. Самият 

процес на четене ще се осъществява от учениците и от учители, възпитатели, 

библиотекар. Планирането е извършено съвместно от методическите 

обединения на началните учители, по БЕЛ, по чужди езици и на предметите от 

естетическия цикъл. 

Няма предвидени инициативи на общинско ниво. 

38 3 ОУ"Неофит Рилски" гр. Дупница В ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница са предвидени следните инициативи относно 

кампанията „България чете“: 

1. 23.09.2014г., 11.30 ч.     „В света на книгите“ – среща на учениците с 

поетесата Мариана Александрова. Представяне на нейни литературни 

произведения. Разговор за любими творби и герои. Място на провеждане- 

музикалната зала на училището. 

2. 26.09.2914 г.,11.30ч.    „ Аз обичам да чета“ – Участници: ученици от втори 

клас, родители, учители, художникът Андрей Севдин, журналистката 

Маргарита Петрова и актьорът Иван Иванов. Програма: 

- Откъси от пиесата „Трите феи“, представени от шестокласници и от 

„Малкият принц“ – от второкласници 

- Представяне на откъси от любими литературни произведения от М. 

Петрова и И. Иванов 

- Разговор с А. Севдин  за детските книжки и илюстрациите в тях, за 

процеса на творчество 

- Послания от гостите и родителите във вид на любими фрази и афоризми, 

записани в „Книга за доброто“. 

Място на провеждане – Изложбена зала 

Бистра 

Стойкова 

директор  

39 4 ОУ"Христаки Павлович"  

гр. Дупница 

             Hа 26.09.2014г. от 13,30 часа в ОУ "Христаки Павлович" ще се проведе 

събеседване с учениците от началния и прогимназиалния курс, които обичат да 

 



четат и са заявили желанието си да споделят своите  впечатления  от любима книга, 

любим автор, любим герой. 

40 5 ОУ"Евлоги Георгиев"  

гр. Дупница 

           Учениците от ІІ до VІІ клас от ОУ „Евлоги Георгиев” гр. Дупница   под 

ръководството на класните  ръководители ще се включат на 28.09.2014 г. в 

инициативата „ България чете”.    

Румяна 

Гиргинова 

директор 

41 6 ОУ"Св. Климент Охридски"  

гр. Дупница 

Във връзка с инициативата на Президента на Република България  Росен 

Плевнелиев, Министерство на културата съвместно с МОН за насърчаване на 

четенето и грамотността сред гражданите от всички  възрасти с масово четене в 

ОУ”Св.Климент Охридски” – гр.Дупница ще се организира четене както следва: 

ІІ а, б клас; ІV а, б, в клас; V а клас; VІ б клас  и VІІ а клас в часа на класа на 

30.09.2014 г. 

 

42 7 Г"Христо Ботев" гр. Дупница   

43 11 ОУ"Христо Ботев" с. Крайници            ОУ”Хр.Ботев”, с. Крайници заявява желанието си да участва в инициативата 

„Чети с мен” със следната програма: 

І. Място на провеждане – центъра на село Крайници 

ІІ. Участници – ученици, учители, родители 

ІІІ. Партньори – Читалище”Развитие-1910”, с. Крайници, Кметство с. Крайници, 

местни самодейци и деятели на културата и изкуството 

ІV. Дейности:  

1.Арт работилница на открито- илюстрации на прочетени текстове; изработване на 

подвързии за стари книги; изработване на книгоразделители; изработване на проект 

корица за книга, посветена на инициативата. 

2. „Подари книжка на приятел” 

3. Четене на откъси от любими книги, сентенции и афоризми. 

4. Дискусия, породена от прочетеното. 

5. Изпълнение на местен фолклор- ”Баби и внуци” 

Гергана 

Велинова-

Маноилова 

директор на 

ОУ”Христо 

Ботев” 



6. „Плодово- зеленчуково парти” 

44 12 ОУ"Христо Ботев"  

с. Самораново 

           В ОУ «Христо Ботев» с. Самораново Кампанията «България чете» ще  

           се проведе на 26.09.2014 г под формата: 

           «Деца четат на деца любими книги».   

Място за провеждане ОУ «Христо Ботев» с.Самораново. 

Участници в инициативата са всички ученици.  

           Партньори на инициативата НЧ «Пробуда 1927 г.» с. Самораново 

Георги 

Станков –

директор 

45 14 ОУ"Св. Св. Кирил и Методий"  

с. Яхиново 

 

 

 

46  ПГ по транспорт,  

град Дупница 

Планирани инициативи в ПГ по транспорт, град Дупница относно кампанията 

„България чете” 

1. На 30.09.2014 г.  в час на класа провеждане на инициативата „Чети с мен” – 

във всеки клас учениците да прочетат откъс от любима книга. Всеки клас 

определя по 2 ученици, които да участват в общоучилищното четене. 

2. На 30.10.2014 г. провеждане на общоучилищно четене. 

3. В седмицата от 29.09.  до 03.10.2014 г. да се проведе инициативата „Подари 

или размени любима книга с приятел. Поговори с него за книгата.” – 

участват ученици, учители и непедагогически персонал. 

инж. Лина 

Стойчева 

директор 

47  ПГ по облекло и стопанско 

управление, гр. Дупница 

ПГОСУ ще се включи в инициативата на Кампанията „България чете” на 

30.09.2014г. с организирано посещение на Библиотеката в читалище „Зора”, гр. 

Дупница, след края на учебните занятия. Учениците и учителите ще могат да се 

запознаят с библиотечния фонд на града и да прочетат заедно част от 

произведенията на познати и непознати автори. 

инж. 

Христина 

Костова  

директор 

 

 


