




Из “Протокол на Мездренската 
тричленна комисия от заседанието й 
на 12 март 1923 година”: 

”...Председателят докладва протокола 
на Мездренското училищно 
настоятелство от 24 февруари 1923 
г. под №16, с който моли да се вземе 
решение за откриване пълна реалка 
при прогимназията в с.Мездра… 

РЕШИ: 

Ходатайствува пред Врачанския 
Окръжен Училищен Съвет да реши 
откриването на пълна реалка при 
прогимназията от началото на 
учебната 1923/1924 г.” 





В Чорбановата къща 

са първите класове на реалката. 

Директор 

Никола Алипиев 



Учениците изучават счетоводство, 

търговия, машинопис. 



Първи випуск на пълната гимназия 



В Мездренска смесена  

гимназия  

се обучават 860 ученика 

в 19 паралелки. 

Тя получава името 

„Ген. Иван Кинов“ 

Гено Андреев 





 В училището се 

сформират  

29 паралелки. 

Гимназията се 

преструктурира 

в Единно средно училище. 

 В класовете се учат 

повече от 40 ученици. 

Марин Петков - Шмайзера 



Построяване на настоящата учебна сграда 





В учебната сграда се обособяват две самостоятелни гимназии: 

Руска езикова гимназия 

“Максим Горки”  

директор Илинка Каменова 

Политехническа 

гимназия 

директор Киро Киров 



 
ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ГИМНАЗИИ В  

ЕСПУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА  

РУСКИ ЕЗИК “Д. БЛАГОЕВ” 



През 1984/85 учебна 

година в училището 

работят 66 учители  

Най-голям брой 

гимназиални 

паралелки – 31.  



Училището се преименува  

в Средно общообразователно училище 

 „Димитър Благоев“. 

Директор на училището е 

г-жа Даринка Христова 



Училището се преименува  

в Средно общообразователно училище „Иван Вазов“. 



Прием по пълната структура 

на СОУ 1 – 12 клас. 

Училището има 10 паралелки. 

В 9 клас – профил 

„Природоматематически“ и  

професионална паралелка  

„Организатор на среден и дребен бизнес“ 



Паралелка в 1 клас с ранно 

чуждоезиково обучение. 

След 8 клас профилите са: 

„Хуманитарен“, 

„Природоматематически“ и 

„Организатор на среден и 

дребен бизнес“. 



Прием след 7 клас в 

профилите: „Хуманитарен“, 

„Природоматематически“. 

Прием след 8 клас – профил 

„Спорт“. 



Прием в 5 клас  

в паралелка с ранно 

чуждоезиково обучение. 

В училището работи учител-доброволец  

от Корпуса на Мира. 



Създаване на паралелки с 

разширено изучаване на 

хореография в 1 и в 5 клас. 



г-жа Пенка Данова- 

Директор на училището 







Програма за приобщаване на 

родителите към училищната 

общност. 



Радио „Шест +“ 

Елемент на униформа – зелено 

шалче и значка 



Проект „Училищният граждански кръг – споделена 

отговорност за промяна в училищната среда“. 



Проекти „Включващо обучение“ и „Подобряване на 

качеството на образование чрез целодневна 

организация на учебния процес“. 



Формирани 2 паралелки първи клас, 

436 ученици в дневна форма. 

  Изяви, конкурси, фестивали. 

 

г-жа Мариела Горанова 
Директор на училището 





Прием след 7 клас в нова 

професионална паралелка 

„Организатор интернет 

приложения“, профили „Чужди 

езици“ и „Хуманитарен“. 

След 8 клас – профили 

„Туризъм“, „Хуманитарен“ и 

„Технологичен – 

Информационни технологии“ 

В училището се обучават 446 ученици 



Прием след 7 клас: 

професионална паралелка 

„Организатор интернет 

приложения“; 

нова  

професионална паралелка 

„Съдебен администратор“ 



ПРОЕКТИ - ЕРАЗЪМ +  
2018-1-BG01-KA229-047898, BEST – Better 

Education for Students and Teachers  

 

2018-1-RO01-KA229-049618, Be Buddy, NOT Bully  

2018-1-IT02-KA201-048371 CVS_KA201_Children's 

Voices for a new human Space, партньор 

  

Център за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства 

(ЦОИДУЕМ) - КП 33.17-I-050 OT 2018Г,  

„УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ 





Прием след 7 клас: 

професионална паралелка 

„Организатор интернет 

приложения“ 

с интензивно изучаване на английски език 

 

 

профил „Хуманитарни науки“ 

с интензивно изучаване на английски език 










