
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ 

ПАИСИЙ” – УЧИЛИЩЕ С 

ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И 

БЪДЕЩЕ!



ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА В VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021  

ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕТО РАЗКРИВА 

НОВА ПАРАЛЕЛКА 

С ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ 

НАУКИ” С РАЗШИРЕНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ПРИЕМ  СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  

VІІ  КЛАС 

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ



ПРИЕМ 2020/2021 

ГОДИНА В VIII КЛАС

 Профилиращи предмети: 

 1. Биология и здравно образование 

 2. Химия и опазване на околната 

среда 

 Балообразуващи оценки 



 2 пъти оценката по БЕЛ от НВО 

 2 пъти оценката по математика от 

НВО 

 1 път оценката по Биология от 

свидетелството за основно 

образование 

 1 път оценката по Химия от 

свидетелството за основно 

образование  

 Брой ученици – 26  



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. 

КУКЛЕН?

 Нашето училище е с 

дългогодишна история, 

но и със значимо място 

в съвременния живот 

на града. Създадените 

традиии съхраняват 

духа и укрепват 

авторитета на 

институцията. 



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. 

КУКЛЕН?

 Всяко           по-значимо 

общинско събитие и празник  

са поле за изява на нашите 

таланти. Приемаме с желание 

предизвикателствата на 

състезания от общинско, 

областно и национално ниво 

във всяка научна област. 

Имаме спечелени много 

медали и призови места, 

които доказват отличната 

подготовка. На нашите 

ученици.

Първо място сред шестокласниците от 
цяла България на националното състезание 
по български език и литература „Пазим 
езика си” 11.05.2019г.



КВАЛИФИЦИРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ.

 Преподавателите в СУ "Отец 

Паисий" са с необходимата 

квалификация за заеманата 

длъжност. Отлични специалисти, 

които с много любов и труд 

успяват да изведат учениците до 

високо равнище на знания. 

Резултатите от Националното 

външно оценяване през май 

2019 година са потвърждение 

за успеха на нашите ученици и 

учители - 19-то място по 

математика и 35-то място по 

БЕЛ от 140 училища в област 

Пловдив за седмокласниците.

Престижната награда “Неофит 

Рилски”, връчена от Министъра на 

образованието и науката на 

24.05.2019г. на нашия учител по БЕЛ 

– Дияна Шекерова



ДОБРА 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Кабинет по природни 

науки, оборудван с 

мултимедия, лаптоп, 

дигитален микроскоп 

и микроскопи за 

лабораторни 

упражнения;



МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Кабинет по 

обществени науки.

 Компютърен кабинет



МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Кабинет по музика, 

оборудван с телевизор, 

лаптоп, музикална 

уредба, пияно и 

тонколони.

 Физкултурен салон и 

открити спортни 

площадки.



МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Музей, в който се 

провеждат някои от 

часовете по 

обществени науки.

 Зала за тържества и 

събития.



СПОРТ

Забележителни са спортните 

постижения на нашите 

възпитаници. В училището 

функционират клубове  по джудо 

и по баскетбол. Участниците им 

са от различна възраст, 

обединени от обичта към спорта, 

от желанието да развиват 

спортните си заложби, да бъдат 

смели и силни в спортните битки. 

Радват ни с купи и медали, 

прославят името на училището ни 

и на нашата родина. Има 

класирани ученици на 

Балканиада по джудо.



КЛУБ ПО ГРЪНЧАРСТВО

 Чрез клуба по грънчарство се 

популяризира занаята грънчарство 

и се предоставя възможност на 

децата да развиват уменията си, 

въображението и таланта си. Два 

пъти годишно за участниците в 

клуба се организират екскурзии до 

градове, известни с развиване на 

занаяти и участие в Парад на 

занаятите в град Пловдив, където 

демонстрират своите умения за 

работа с грънчарско колело и 

представят изработените изделия.

 Дейността на клуба се подпомага 

от КЦМ АД Пловдив.



СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ, 

ЗАВЪРШИЛИ СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. КУКЛЕН

1. Д-р Иван Горев – общопрактикуващ лекар, 
носител на наградата „Лекар на годината 2017”.

2. Д-р Емилиян Измирлиев – кардиолог.

3. Д-р Петър Йовчев –лекар дентална медицина.

4. Д-р Димитър Стойков – хирург.

5. Николай Казалиев – инженер компютърни 
системи.

6. Магдалина Налджиева – човешки ресурси в 
Община Куклен.

7. Мария Стойкова – човешси ресурси във фондация 
Hall Hunter Partnership, гр. Wokingham, Англия



ДУМИ ОТ Д-Р ИВАН ГОРЕВ 

 Казвам се Иван Горев и съм завършил СОУ 
"Отец Паисий" гр. Куклен през 2004-та година. 
Ще запомня времето в Училището като един от 
ползотворните и същевременно приятни 
периоди в живота ми. Екипът от опитни и 
прозорливи преподаватели ми даде възможност 
да се подготвя за успешното полагане на 
кандидат-студентските ми изпити, без да ми 
позволява да изоставам с останалите 
дисциплини. Не на последно място в сградата 
на гимназията започнаха приятелства, които 
съхраних и до днес. Д-р Иван 
Горев общопрактикуващ лекар 
представящ България в световното движение 
на младите общопрактикуващи лекари -

"Вашко Да Гама мувмънт" (Vasco Da Gamma 
movement)



ДУМИ ОТ Д-Р ЕМИЛИЯН ИЗМИРЛИЕВ

 Обучението в СУ "Отец Паисий" ми даде достатъчно добра 

подготовка по специалните предмети - биология и химия, за да 

успея да постъпя в МУ-Пловдив. 

 Днес работя като лекар - със специалност кардиология 

придобита в УМБАЛ,,СВЕТИ ГЕОРГИ". 

 Предимството на училището: 

 - то е в твоето населено място; 

 - учителите те познават от първи клас и до единадесети клас 

вече те са твоето второ семейство; 

 - спестяваш ранното ставане и пътуването до Пловдив; 

 - имаш повече свободно време за учене и за излизане с 

приятели. 



Д-Р ПЕТЪР ЙОВЧЕВ – ЛЕКАР ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА
Казвам се Петър Йовчев и съм 

завършил средното си 

образувание в СОУ "Отец Паисий 

" гр.Куклен. 

Избрах го,защото аз самият съм от 

гр.Куклен и знаех ,че в училището 

работят отлични преподаватели. 

Гимназията в град Куклен разполага 

с много добра база ,която по 

нищо не отстъпва на тези на 

другите училища в гр.Пловдив. 

Изказвам своята благодарност на 

всички учители работили някога в 

СОУ "Отец Паисий" гр.Куклен и 

пожелавам на настоящите да 

продължат достойно тяхното дело. 



ДУМИ ОТ Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ

 Здравейте!

 Казвам се Димитър Атанасов Стойков и съм поредният горд 

възпитаник на СОУ ”Отец Паисий” в град Куклен. След завършване на 

своето начално и основно образование в „нашето” училище, без 

колебание реших да продължа и средното си образование в него. Това 

разбира се дължеше на ред факти – близостта на училището до моят 

дом; избягване на необходимостта за всекидневен междуградски 

транспорт; познатата околна среда; приятелският кръг, който в по-

голямата си част остана в същото училище и т.н. Но най – важният 

фактор разбира се бяха моите учители! Неведнъж в своето 

последващо обучение по Медицина съм си припомнял техните 

наставления и уроци. С тяхното търпение, опит и професионализъм те 

успяха да спечелят моето доверие и респект към тях още от влизането 

ми в училището, не само до моето завършване, а и до настоящият 

момент.  



 В стремежа си да преследвам своята мечта – да бъда хирург, която 

постигнах, за мен бе изключително важна подготовката ми по 

предметите Биология и Химия. Благодарение на моите учители 

госпожа Ангелчева и госпожа Колевска не се наложи дългогодишно 

ходене на частни уроци, което се представяше за нормално от моите 

приятели от „елитните” гимназии.  В тяхно лице получих разбиране и 

подкрепа като впоследствие разбрах от своите колеги, че те не са 

присъщи за всички училища. В интерес на истината тази подкрепа 

получих и от всички останали мои преподаватели в училището, за 

което благодарността не е достатъчна дума. Техните усилия и 

професионализъм достатъчно корелират с фразата: една от най –

великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да 

бъде правено, е това, което правим за другите!

 Пожелавам на всеки да открие такива учители, каквито аз намерих в 

СОУ „Отец Паисий” – град Куклен.

 С уважение: Д-р Димитър Стойков

ДУМИ ОТ Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ



НИКОЛАЙ КАЗАЛИЕВ – КОМПЮТЪРЕН 

ИНЖЕНЕР

 Казват, че първите 7 години от живота на човек са 

най- важните! Бих допълнил, че първите 8 от 

училище  са още по значими. Точно тях изкарах в 

СУ "Отец Паисий", гр.Куклен. Тук продължих и 

средното си образование - учителите гледаха на 

нас като на зрели хора. Дадоха ми необходимите 

знания, възлагаха по - трудни задачи, но именно в 

това се състои добрата подготовка.Получих 

основата на всичко следващо и предстоящо в 

моето приключение "живот".



МАГДАЛИНА НАЛДЖИЕВА – ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ В ОБЩИНА КУКЛЕН.

 СУ "Отец Паисий",град Куклен бе хубава и сияйна 

спирка по пътя наречен живот, откъдето стартирах 

и тръгнах след мечтите си. Учителите ми дадоха 

това, което ми е потребно като знания и умения, 

за да продължа висшето си образование и стана 

един истински стойностен човек. 



МАРИЯ СТОЙКОВА – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

ВЪВ ФОНДАЦИЯ HALL HUNTER 

PARTNERSHIP, ГР. WOKINGHAM, АНГЛИЯ

 Казвам се Мария Атанасова Стойкова и за мое голямо удоволствие 

завърших средното си образование в училище "Отец Паисий " в гр. 

Куклен.

 След основното си образование избрах да продължа средното си 

образование в същото училище поради много причини. 

 Една от който е, че имах възможността да уча в паралелка с 

профилиращи предмети информационни технологии и английски език. 

Това от своя страна ми помогна в по-късен етап от моя живот. 

Завърших висшето си образование в Пловдив, а в момента живея в 

Англия и работата ми е главно на компютър.

 Стабилната основа като знания, която получих по време на обучението 

ми беше достатъчна, за да мога да стигна до този момент без 

опасения от провал. 



МАРИЯ СТОЙКОВА

 Друга основна причина беше,че не исках да променям средата си, в 

която се чувствах добре. Живеех в близост до училището и нямаше 

нужда да ставам рано, за да гоня автобуси. Познавах учителите си и те 

мен. Знаеха и разпознаваха кои са силните ми страни и наблягаха на 

усъвършенстването им. Благодарение на вярата им в мен и 

подкрепата им в моментите, когато имах нужда станах борбената 

личност, която съм и до днес. Затова сърдечно и искрено им 

благодаря.

 Пожелавам на всеки да има подобни качествени и отдадени учители 

каквито имах удоволствието да имам аз. 

 С огромно уважение и чест .

 Мария Стойкова 



ГОСПОЖА СЕМРА КАРАМАХМУДОВА –

РОДИТЕЛ НА ФАТМА КАРАМАХМУДОВА ОТ 7 

КЛАС:

 Завършила съм средното си образование в СУ „Отец Паисий” – гр. 

Куклен. Останах много доволна от обучението в училището. Завърших с 

много добър успех. Много от моите съученици продължиха след това 

образованието си във висши учебни заведения. Днес в това училище 

учат и двете ми деца. Някои от учителите, които преподаваха на мен, са 

учители и на моите деца. Дъщеря ми завършва седми класа и желае да 

остане в СУ „Отец Паисий”, а ние напълно я подкрепяме. В бъдещето тя 

се вижда като лекар и смятаме, че училището ще й даде добра 

подготовка, за да сбъдне мечтите си и да бъде приета в Медицински 

университет. Учителите имат професионалния опит и обучението е на 

много високо ниво. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Средно училище “Отец Паисий” 

гр.Куклен

ул.”Александър Стамболийски” №52

.


