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“Училището трябва да бъде най-

хубавото място във всеки град или 

село. Толкова хубаво, че непослушните 

деца да се наказват на следващия ден 

да не бъдат в училище.” 

Оскар Уайлд
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История и традиции
През 2018 година се навършват 171 години от началото на просветното дело в с. 

Вълчитрън. Основите на сегашната училищна сграда се полагат през 1945 год. Новата 

училищна сграда е построена за две години и окончателното и откриване е през 1948 г. 

Обединено училище „Никола Вапцаров”, е единственото училище в с. Вълчитрън. Има 

изграден училищен стол. Оформен е и вътрешен училищен двор. Първа база на училището 

не разполага с физкултурен салон. Втора база, в която се обучават учениците от начален 

курс разполага със стая за хранене и физкултурен салон, ремонтирани през 2021 година.

На основание Заповед №РД 14-157/09.06.2017 г. на Министъра на образованието и

науката от 01.08.2017 г. Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” се преобразува в

Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров” с профил: 811 Хотелиерство,

ресторантьорство и кетъринг, професия 811090 ,,Работник в заведенията за хранене и

развлечения“, специалност 8110901 ,,Работник в производството на кулинарни изделия в

заведенията за хранене и развлечения“.

От учебната 2020/2021 г. е обявен прием в VIII клас - 2 паралелки с профил: 5410301

,,Производство на хляб и хлебни изделия“, професия 541030 ,,Хлебар сладкар“ и профил:

582030 ,,Строителство“, професия 5820305 ,,Мазилки и шпакловки“. Открита е и

подготвителна трупа за деца на 5 и 6 години, които след завършване на обучението

постъпват в първи клас в училище.



История и традиции
 От учебната 2021/2022г. е обявен прием в VIII клас - 2 паралелки с профил: 5410301 

Производство на хляб и хлебни изделия, професия 541030 хлебар сладкар и профит. 582040 

Строител - монтажник, професия 5820404 дограма и стъклопоставяне.

 Във връзка с новия статут на училището е изграден кабинет за професионална подготовка в 

първи етап на гимназиално обучение. Заложените в стратегията и по специално в плана за 

действие с финансиране дейности под №2, З, 4, 5 и 6 са реализирани, което говори за успешното 

управление на училището и ангажираността от страна на целия педагогически и 

непедагогически персонал.

 Днес Обединено училище „Никола Вапцаров” е училище с традиции, градени в продължение на 

повече от сто седемдесет и една години.

 Цялостната дейност на училището протича съгласно утвърдените от МОН учебни планове и 

програми. Резултатите от дейността му показват, че училището има място в системата на 

образование в региона и общината.



История и традиции

 През 2017 г. Основно училище ,,Никола Йонков Вапцаров“ се преобразува 

в Обединено училище.

 През 2020 г. училището е включено в списъка на иновативните училища.



Материално-техническа база



Материално-техническа база
ОбУ ‚,Никола Йонков Вапцаров‘‘  е иновативно училище. Всички класни стаи разполагат 

с интернет. Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието. 

Обзаведен е  компютърен кабинет. Всички класни стаи са  снабдени с мултимедийни 

устройства. Разполага ме с кабинет по природни науки и кабинети по професионална 

подготовка. ОбУ ,,Никола Йонков Вапцаров“ разполага с модерно оборудван кабинет за 

работа с ресурсни ученици. Изградена е електронна система за видео наблюдение и 

система за комуникация и обмен на файлове между учителите чрез използване на Office 

365 – Outlook, One Drive, Groups.  

Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат в просторен физкултурен салон.  



Материално-техническа база

► Училищен двор



► Класни стаи



 Трета разновъзрастова

подготвителна група



► Кабинет „Ресурсно подпомагане и 

училищен психолог“ 



► Кабинет по „Химия и опазване на околната среда“ и

„Биология и здравно образование“



► Кабинет по „Информационни технологии“ 



► Кабинет за професионална подготовка на

специалност „ Работник в производството на кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и развлечения“



► Учебна база за професионална подготовка на 

специалност „ Основни и довършителни работи“



► Физкултурен салон                                                       ► Ученически стол



Училищни автобуси:



Мисия и цели

 Мисия на ОбУ „Никола Йонков Вапцаров” е формирането на личности с

висока интелектуална и практическа общообразователна подготовка и

култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, със

способности за ефективна обществена реализация. Осигуряване на

обучение, възпитание и социализация според държавните образователни

стандарти на Република България и Европейския съюз в духа на

демократичните ценности и ключовите компетентности. Адаптиране на

учебните планове към изискванията за изграждане на активно гражданско

общество и създаване на високо отговорно поведение на учениците за

участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и

национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на

интересите към познание и творческите заложби.



Мисия и цели

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния

образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на

всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на

времето, в което живеем.

 Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална

грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни

компетентности.

 Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните

технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен

процес.

 Спечелване и успешна реализация на различни национални и

международни проекти.



Мисия и цели

 Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство.

 Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите 

хора за общуване и правилно поведение в обществото.

 Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с 

модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така 

че да превърнем България в просперираща европейска държава.

 Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот.

 Добра професионална подготовка, придобита през трите години на 

обучение в професионалната паралелка.



Прием:

⮚В Обединено училище „Никола Вапцаров” – с. Вълчитрън се осъществява

държавен план-прием след завършено основно образование. Приемът е 

породен от необходимостта от работници и специалисти за развитие на 

икономиката в с. Вълчитрън,  община Пордим и областта. Това наложи ОбУ

„Никола Вапцаров” да осъществи професионално образование на своите

ученици в две професионални направления:

❑ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 541 “ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ” 

❑ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 582  “СТРОИТЕЛСТВО”



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДПП  СЛЕД 
VІІ КЛАС  

• Съобразяване на  ДПП със 
стратегиите, прогнозите, 
програмите и плановете за 
развитие на общината и 
областта; 

• Отчитане на състоянието на 
училищната мрежа и 
тенденциите относно броя на 
учениците, завършващи 
основно образование по 
населени места и общини на 
територията на област;

• Отчитане  заявките и 
становищата на 
работодатели и 
работодателски 
организации, 
отразяващи 
потребностите на пазара 
на труда;

• Наличие на условия за 
гарантиране на качество 
на образователно-
възпитателния процес:  
едносменен режим, 
подсигуряване на МТБ  и 
обезпечаване с 
педагогически 
специалисти.  



Училище Професионално 

направление 

Професия

Специалност 

Брой

паралелки

Брой

учени

ци

Форма на 

обучение 

СПК Балообразуващ

и предмети

Обединено

училище 

„Никола 

Йонков

Вапцаров“, с. 

Вълчитрън, 

общ. Пордим, 

обл. Плевен

541 

„Хранителни

технологии“ 

541030

„Хлебар –

сладкар“

5410301

„Производство на 

хляб и хлебни 

изделия“  - Н

0,5 13 Дневна II 2 БЕЛ + 2 

Мат. 

+ ТП + ИИ

582

„Строителство“

582030

„Строител “

5820305

„Мазилки и 

шпакловки “ – Н

0,5 13 Дневна II 2 БЕЛ + 2 Мат

+ ТП + ИИ

Легенда: Н – специалност с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда



Дейности и приоритети

 Дейностите и приоритетите на ОбУ ,,Никола Йонков Вапцаров“ 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. 

 Разнообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в различни 

проекти и извънучилищни дейности по предмета, стимулиране и мотивация за  участия в 

състезания и олимпиади.  



Дейности и приоритети

 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 училище.  

 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 и математика. 

 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. 



Дейности на училището:

► Тържества и празници



Дейности на училището:



Проекти

 Проектът е за подкрепа на всички деца,
които имат затруднения с усвояване на
учебното съдържание по различни пре-
дмети. 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 обуче-
нието и пропуски при усвояването на
учебното съдържание, както и за развитие
на потенциала и възможностите им за
успешно завършване на средно образо-
вание и за бъдеща социална, професиона-
лна и личностна реализация.



Проекти

 Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование (сред тях деца от маргинализираните

общности, включително роми, участващи в мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция. 

 3211 Деца, ученици, младежи от маргинализираните общности 

(включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и 

реинтеграция. 



Проекти

 Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от

разстояние в електронна среда;

 Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на

преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и

насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

 Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в

образователния процес от разстояние в електронна среда с цел

подпомагане на учениците в семейната среда.



Проекти

 Програмата цели повишаване ефективността на разходите на

институциите от системата на предучилищното и училищното образование

чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез нея се

предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на

персонала за периода 01.11.2020 г. – 05.11.2021 г. при намаляване на

числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му,

както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на

друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на

преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на

институции от системата на предучилищното и училищното образование.



Организационна структура на училището
 Колективът на Обу Никола Йонков Вапцаров се състои от директор, заместник – директор по

учебната дейност и Заместник – директор по учебно – производствената дейност, учители и
психолог. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни
форми: семинари, обучения, придобиване на професионално квалификационни степени.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ДИРЕКТОР

 Детелин Маринов Лунголов

 телефон: 0884 – 87 – 87 - 85 е-mail: d.lungolov@abv.bg

 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ Анжела Игнатова Илиева

 телефон: 0876 – 40 – 45 - 99 е-mail: anika@abv.bg

 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – учебно – производствена дейност – инж. Стела Тодорова Татарлиева

 Телефон: 0888 – 62 – 93 – 50 е-mail: stela__73@abv.bg

 СЧЕТОВОДИТЕЛ

 Светла Стефанова

 Телефон: 0898 – 44 – 33 -85 е-mail: svetla__stefanova@abv.bg

mailto:d.lungolov@abv.bg
mailto:anika@abv.bg
mailto:stela__73@abv.bg
mailto:svetla__stefanova@abv.bg


УЧИТЕЛИ  

 Предучилищна подготвителна група:

 Галина Ангелова Асенова е-mail: galinaasenova@abv.bg

 Начални учители:

 1 клас – Веселка Божидарова Спасова е-mail: vesi_29@abv.bg

 2 клас – Петя Миленова Цончева - е-mail: concheva_70@abv.bg

 3 клас – Николай Славиев Николов е-mail: nikolainikolov_1988@abv.bg

 4 клас – Веселинка Крумова Димитрова е-mail: vkm_pleven@abv.bg

 Български език и литература

 Маринета Илиева Чакалова е-mail: marineta2521@abv.bg

 Нели Илионова Томева е-mail: neli_tomeva@abv.bg

 Английски език:

 Красимира Найденова Христова е-mail: krasi_ivanova_76@abv.bg

mailto:galinaasenova@abv.bg
mailto:vesi_29@abv.bg
mailto:concheva_70@abv.bg
mailto:nikolainikolov_1988@abv.bg
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УЧИТЕЛИ
 Руски език 

 Мария Благоева Димитрова е-mail: martiapm@abv.bg

 Математика 

 Михаил Атанасов Милев е-mail: mi6o_milev@abv.bg

 Информационни технологии

 инж. Стела Тодорова Татарлиева е-mail: stela__73@abv.bg

 История и цивилизации, География и икономика, Философия

 Цветислава Дилянова Стоичкова е-mail: cvetislava@gmail.com

 Мария Благоева Димитрова е-mail: martiapm@abv.bg

 Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, Човекът и природата

 Галина Неделчева Петрова е-mail: petrova2174@abv.bg
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УЧИТЕЛИ
 Физика и астрономия 

 Детелин Маринов Лунголов е-mail: d.lungalov@abv.bg

 Виктория Николова Николова vnikolova17@gmail.com

 Музика 

 Гергана Богданова Радуканова е-mail: gergana_radukanova86@abv.bg

 Анжела Игнатова Илиева е-mail: anika@abv.bg

 Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

 Гергана Богданова Радуканова е-mail: gergana_radukanova86@abv.bg

 Физическо възпитание и спорт

 Ивайло Стоянов Кожухаров е-mail: siterm@mail.bg
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УЧИТЕЛИ

Професионална подготовка:

 Валентина Цветанова Илиева е-mail: valentina_ilieva06@abv.bg

 Гергана Богданова Радуканова е-mail: gergana_radukanova86@abv.bg

 Красимир Илиев Кръстев е-mail:

 Ресурсни учители:

 Румяна Димитрова Митевска е-mail: rmitevska@abv.bg

 Илиана Кръстева Христова е-mail: ili_ana73@abv.bg

 Виктория Иванова Милова е-mail: viksi91917@abv.bg

Логопед

 Десислава Атанасова Николова е-mail: desi8873@abv.bg

Психолог

 Йордан Иванов Тодоров е-mail: dakata.todorov@abv.bg
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Благодарим Ви за вниманието!

Контакти:

ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. 

Вълчитрън

ул. ”Лачко Ангелов“ №2

 065282396

 0884878785

E-mail: d.lungalov@abv.bg

Директор: Детелин Лунголов
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