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1928-1932 

ДИРЕКТОРИ 

1919 - 2019 

В българското общество трайно е възприета идеята, че само един 

образован народ може бързо да се приобщи към развитите европейски държави 

и да получи тяхното уважение. Още в Търновската конституция началното 

образование е обявено за задължително и за момчета и за момичета. Масовото 

ограмотяване обаче се оказва трудна задача. Няма и достатъчно подготвени 

учители. Въпреки това в началото на XX век, с усилията на цялото общество, са 

постигнати високи резултати. Повече от 2/3 от децата посещават редовно 

учебни занятия. Така, макар и освободили се най – късно, българите 

изпреварват по грамотност всички балкански народи и Велики сили като 

Италия и Русия. Родопите се освобождават от османска власт едва през 1912 г. 

Това е причината просветното дело в нашия край да се развие малко по-късно 

отколкото в другите части на страната. Първото училище в село Смилян е 

открито в най – тежките времена за България. Края на първата световна война и 

подписването на Ньойския мирен договор. Когато почти всичко е загубено се 

започва отначало, а в началото стои образованието. Кои са първите хора 

нагърбили се с тежката и отговорна задача – образованието и възпитанието на 

децата, бъдещето на нашето село? 

 

 

 

 

 

Честта и отговорността да застане начело на 

първото училище в село Смилян се пада на Никола 

Попвасилев Николов. През 1919 г. той е назначен за 

главен учител и тази длъжност изпълнява до 1928 г. 

  

 

За периода от 1928 г. до 1932 г. длъжността директор 

се изпълнява от Петър Цингалиев. През 1928 г. в 

училището се обучават ученици от  първо до четвърто 

отделение и е разкрит първи прогимназиален клас. 

През учебната 1931/1932 г. вече са разкрити паралелки 

от първи до трети прогимназиален клас. 

1919-1928 
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1938-1945 

От 1932 г. до 1933 г. Директор е Ангел Георгиев Савов.  

 

1934 г. - 1935 г.- В училището няма прогимназиален 

клас и длъжността главен учител се изпълнява от 

Ангел Иванов. За периода от 1935 г. до 1936 г. няма прогимназиален клас. 

1935 г. - 1938 г. Длъжността главен учител се 

изпълнява от Васил Николов Попвасилев. Местен с 

много добра подготовка. През учебната 1936/1937 

година подема инициативата за продължаване на образованието на учениците в 

прогимназиален клас. 

 

 

 1938 г. - 1945 г. Длъжността директор се 

изпълнява от Тома Атанасов Згуров. Роден на 19 

октомври 1912 г. в село Аламидере /днес село 

Полковник Серафимово/. Завършва основното си 

образование в родното си село и постъпва ученик в 

Райковската гимназия - единственото тогава средно 

учебно заведение в Средноропския край. През 1933 г. 

кандидатства и е приет в Софийския университет 

„Св. Св. Климент Охридски“. За да изпълни 

желанието на родителите си да е по-близо до тях, той 

се отказва от следването си в университета и една 

година работи като нередовен учител в родното си село. През 1934 г. записва 

Полувисшия педагогически институт в гр. Пловдив. След завършването си е 

назначен за прогимназиален учител в родното си село Полковник Серафимово, 

където учителствува две години. На 17.10.1938 г.е назначен за прогимназиален 

учител в голямото родопско село Смилян, а от 20.01.1939 г. за директор. 

Отчитайки възможностите на Тома Згуров, Околийският отдел по 

образованието го назначава за средищен директор на училищата в Смилянска 

община. Като такъв полага грижи и за битовото устройство на децата. Горещо 

подкрепя и дейно подпомага подетата инициатива от кмета на селото Стоян 

Тончев за строителството на нова училищна сграда, която да съответства на 

порасналите образователни потребности на жителите му. 

1932-1933 

1934-1935 

1935-1937 
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1945 г. - 1946 г. За този период за директор на 

училището е назначен Банко /Бехчет/ Бранимиров 

Сердаров. 

 

1946 г. - 1948 г. Директор е Владимир Атанасов. 

 

1948 г. - 1950 г. Директор и учител е Стефан Чакъров. 

 

 

 

 

 

1950 г. – 1951 г. Длъжността директор и учител 

се изпълнява от Васил Николов Гаджев. Роден е 

на 01.10.1929 г. в село Момчиловци, окръг 

Смолян. Основно образование получава в 

родното си село, а средно в Райково. Следва 

Учителски институт в гр. Пловдив, а по късно 

завършва история в Софийския университет. 

Работи като учител в с. Катраница - Арденско, в 

село Йоаким Груево - Пловдивско и за кратко 

време в град Рудозем. От 21.10.1950 г. до 

10.05.1951 г. е директор в Основно училище село 

Смилян. След което е учител в село Соколовци и 

в село Момчиловци. Общо 20 г. е учител в Родопите. Продължава 

професионалната си кариера като учител в Строителен техникум „Йорданка 

Николова“ гр. Пловдив, където се пенсионира. За просветната си дейност 

получава орден „Кирил и Методий“- II степен. 

  

1945-1946 

1946-1948 

1948-1950 

1950-1951 
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1951/1952 г. Директор е Манол  Карадечев. Роден на 

08.07.1926 година в с. Полковник Серафимово. 

Основно образование завършва в с. Смилян. 

Продължава образованието си в гр. Пловдив и 

учителства в ОУ Смилян до 1961 г., като през 

учебните 1951/1952 г. и 1960/1961 г. изпълнява 

длъжността директор.  През 1963 г. работи като 

учител в с. Храбрино, а от 1964 година до 

пенсионирането си работи в Основно училище  

с. Коматево. 

 

 

 

 

 

 

1953/1954 г. За кратък период от време 

длъжността директор се изпълнява от Илия 

Йоакимов. Завършва гимназия в с. Райково, 

отбива военна служба, след което започва като 

нередовен учител в гр. Мадан. През 1946 г. се 

дипломира като редовен начален учител. 

Практикува в селата Кошуте, Буково, Могилица, 

Сивино и Горна Арда – където през учебната 

1961/62 г. е директор. Награден е с медал за 

„Трудово отличие“. Учителства шест години в 

село Могилица. За една година е директор на 

училището в село Смилян. 

  

1953/1954 

1951-1953 
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1954 г. – 1960 г. За първи път за директор на 

училището е назначен Ангел Анастасов Кирянов. 

Едно име, което ще остане свързано с историята на 

училището за дълго време. Роден е в село 

Чокманово на 15.01.1923 година в семейство на 

земеделци - животновъди. Завършва основно 

образование в ОУ село Чокманово, а средно 

завършва през учебната 1940/1941 г. в ПГ село 

Райково. Поради материално затруднение заминава 

за Ксантийско – Гърция, където започва работа 

заедно с един учител. Изготвят поземлени декларации на 14 населени места, 

след което се прибира към родното си място. Отбива военната си служба в 

годините от 1943 до 1945 година. Започва като нередовен учител в село 

Войкова лъка, Рудоземска община в периода от 15.09.1946 г. до 05.02.1948 г. и 

се завръща като учител в село Чокманово. Една година по - късно започва 

работа в Околийско управление на народна милиция, където работи 5 години. 

През лятото на 1953 година е преместен в село Смилян, като председател на 

СОС. Своевременно завършва Педагогически институт в гр. Пловдив със 

специалност история, френски език и изобразително изкуство. След това 

записва задочно висше образование, но по здравословни причини прекъсва. 

През 1954 година започва работа в ОУ „Кирил и Методий“ село Смилян 

като  директор и работи до 1960 г. Отново е назначен за директор от 1961 

година до 1963 година. От 1965 година до 1983 година работи без прекъсване 

до пенсионирането си. Наред с учебно - възпитателната работа в училището 

през цялото време е вършил и строителни дейности за разширяването на 

училищната база. По това време се преустройва киносалона на селото във 

физкултурен салон. Изградени са  спортна площадка и сграда с помещения за 

трудово обучение на първи етаж и за предучилищно възпитание на втория 

етаж. По - късно са построени сградата на училищния пансион, новата 

постройка към старата училищна сграда. Всичко това е съпроводено с набиране 

на средства от общината и областта, с оборудването на сградите с машини, 

помощни нагледни средства и пълно обзавеждане на общежитието, училищен 

стол и учебни помещения за начален и среден курс. Наред с това Кирянов 

полага усилия да бъде винаги с добра педагогическа подготовка за пряката си 

учебна и възпитателна работа. Подготвя се и защитава ІІ-ри клас квалификация. 

Получава звание „Заслужил учител“ и много други отличия и медали – І, ІІ и ІІІ 

степен орден „Кирил и Методий“. Има много отличия, значки и медали за 

1954-1960 
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обществена работа в селото, читалищната дейност, ОФ, партийна организация. 

Изнася лекции, беседи и доклади на различни теми не само в селото, но и във 

всички села и махали в общината. За цялото време на учителската му практика 

на два пъти е прекъсвал дейността си, като е бил изпращан с партийни 

поръчения. Първият път като партиен инструктор към областен партиен съвет 

за една година. Вторият път като партиен секретар на партийната организация в 

село Смилян също за една година. През целия си съзнателен живот 

непрекъснато се самообразова и образова близките си – ученици, приятели и 

съселяни. Изпитва голяма любов към природата, животните и хората. Има 

чувство за хумор и е много словоохотлив и сладкодумен. Пее много добре 

народни песни, участва в театрални постановки на самодейци. С голяма любов 

се занимава с пчеларство, което е основно занимание след пенсионирането му. 

Почива на 82 годишна възраст. В чест на неговата дейност като учител, 

общественик и човек, Общинския народен съвет град Смолян отпуска 

стипендия на негово име в размер на 450,00 лв. за изявени ученици от 

училищата в областта. 

 

1960/1961 г. Директор е Манол Карадечев. 

 

1961 г.- 1963 г. Директор е Ангел Анастасов Кирянов. 

 

 

 

1963 г.- 1965 г. Директор е Аврам Лисичков. Роден е на 

16 април 1906 г. в село Мусина, окръг Великотърново. 

Основното си образование получава в родното си село. 

Реална гимназия завършва във Велико Търново, а в 

последствие института за учители в гр. Шумен. Работи 

като учител в село Тетово, Русенски окръг. След девети 

септември 1944 г. учителствува в Добрич, Банкя  и 

София. Вече като учител пенсионер работи в Родопите в продължение на пет 

учебни години, от които две в село Смилян. Носител е на награда „Кирил и 

Методий“ II степен.  

Поглеждайки към периода 1944 г. – 1963 г. прави впечатление честата 

смяна на управленческия състав, което от съвременна гледна точка говори за 

една нестабилност изобщо в образователната система. Но погледнато от гледна 

1960/1961 

1963/1965 

1961/1963 
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1979-1981 

точка на историята, това един е труден преходен период към новия 

икономически и политически строй. Това са едни от най – тежките години, 

както за целия български народ , така и за работата на всички институции в 

страната ни. Липсата на добре обучени кадри за нуждите на образованието е 

силна, осезаема. За наличието на такива местни хора пък изобщо не можем да 

говорим. 

1965 г. – 1983 г. През този дълъг период директор е 

Ангел Анастасов Кирянов. 

 

 

Йорданка Тодорова Хаджидимова е заместник - 

директор от 01.09.1979 г. до 31.08.1981 година. Родена на 

15.02.1950 г. в село Смилян. Завършва основното си 

образование в село Смилян, а средното в град Кърджали 

през 1967/68 г. След завършването си работи една година 

като нередовна детска учителка в ЦДГ № 1 с. Смилян. 

През 1970 година е приета за редовна студентка на ПУ 

„Паисий Хилендарски“. Завършва полувисше образование 

през 1973 г. специалност математика и физика. През 1981 година е наградена 

със значка „Отличник на МНП“. През учебните 1981/1982 и 1982/1983 години 

работи като учител по математика. 

 

 

Събка Асенова Миткова - заместник директор от  

01.09.1981 г. до 01.09.1983 г., след което излиза в отпуск 

по майчинство. Родена на 04.07.1955 година в село 

Смилян. Основно и средно образование завършва в СПУ 

„Отец Паисий“ град Мадан. През 1977 г. завършва ПУ 

„Паисий Хилендарски“ – специалност математика. 

Придобила II клас квалификация. Поставя началото на 

своята кариера като учител в СПУ гр. Мадан.  

1965-1983 

1981-1983 



 
 
 

РАЗДЕЛ II ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 

1983-1986 

1986/1988 

 

 

 

1983 г. - 1986 г. Директор е Искра Аргирова Узунова. 

Родена и израства в село Горна Арда. Там завършва 

началното си образование в условията на слети класове, а 

основно образование в село Арда. През 1971/ 1972 година 

завършва ПГ „Васил Левски“ гр. Смолян. След това до 

1977 г. завършва СУ „Климент Охридски“ по задочен 

път, работейки като нередовна учителка в основното 

училище в село Арда като учител по история и 

възпитател. През 1978 година се дипломира със специалност обща педагогика и 

специалност история  към философския факултет на СУ „Климент Охридски“ и 

е назначена за директор на ЦДГ – с. Горна Арда, а от 1979 г. за главен 

специалист в Окръжен съвет  за народна просвета – гр. Смолян.  

През учебната 1983/ 1984 година започва работа като директор на ОУ 

„Кирил и Методий“ село Смилян до 17.06.1986 г. Придобива ІІ клас 

квалификация. Още с постъпването си работи за обогатяване на материалната 

база. Довършва се строителството на новия физкултурен салон и обзавеждането 

му, открива се „Клуб на учителя“. От 18.06.1986 г. до 31.08.1988 г. е заместник- 

председател на ОбНС – с. Смилян 

 

В периода от 01.09.1983 г. до 11.11.1987 г. за заместник- 

директор отново е назначена Йорданка Хаджидимова. 

 

 

 

1986/1988 г. Директор е Румен Калинов Огнянов. 

Произхожда от работническо семейство. Основното си 

образование завършва в с. Райково, след което работи 

една учебна година като нередовен учител в село Чучур. 

През 1955 година завършва учителски институт „Тодор 

Самодумов“ в гр. Пловдив. На 11.09.1957 г. постъпва на 

работа като редовен прогимназиален учител за четири 

учебни години в село Арда. През учебната 1961-1962 г. е 

1983-1986 
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назначен като директор в ОУ „Христо Ботев“ с. Могилица. В този период 

записва и успешно завършва в СУ „Климент Охридски“ гр. София  и през 1969 

година придобива специалност биология и химия. По - късно защитава втори 

клас квалификация. От 19 ноември 1974 г. започва работа в ОУ с. Смилян като 

заместник - директор, учител по химия и биология и възпитател. В края на 

учебната 1993/1994 година упражнява правото си на пенсия. 

 

 

Стефан Василев Митков – заместник - директор през 

учебната 1987/ 1988 година. Роден е на 21.09.1955 

година. Завършил е образователно – квалификационна 

степен магистър със специалност география и 

психология в СУ „Климент Охридски“. Придобил II 

клас квалификация. През юбилейната 2018/2019 година 

работи като учител ЦОУД в прогимназиален етап, преподава по география и 

икономика от V до VII клас и изпълнява длъжността психолог. 

  

 
От 01.09.1988 г. до 29.02.2016 година директор на 

училището е Искра Аргирова Узунова. В този период се 

организират и честват 70 години, юбилейната 75 

годишнина и 90 години от създаване на училището. 

Всички години са посветени на една достойна кауза – 

духовното изграждане на училището. Под нейно 

ръководство работят най-многобройните училищни 

колективи, пълни класове с по две и три паралелки, и 

ученици в училищният пансион. Организира разработването на множество 

проекти и участие в национални програми, които допринасят за обогатяване на 

знания и умения на учители и ученици, както и обогатяване на материално - 

техническата база в училището. Управлява с мъдрост, равновесие и любов 

колегията в училището. РИО Смолян я оценят като един от еталоните за 

гражданско поведение и професионално отношение за педагогическата гилдия 

в Смолянска област. 2008 година е удостоена с почетно отличие на МОН 
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РАЗДЕЛ II ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 

„Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова 

дейност в системата на народната просвета. През 2016 година излиза в пенсия, 

като най-дългогодишният директор в стогодишната история на училището. 

В периодите от 01.09.1988 г. до 31.08.1991 г. и от 

11.09.1991 г. до 16.10.2000 г. длъжността заместник -

директор изпълнява Събка Миткова, след което работи 

като учител по математика. На 30.10.2011 година на местни избори  г-жа Събка 

Миткова е избрана за кмет на село Смилян и през периода от 2011 г. до 2015 г. 

изпълнява тази длъжност. През 2016 година упражнява правото си на пенсия в 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян. 

 

 

От 29.02.2016 г. до юбилейната 2019 година директор 

на училището е Лиляна Димитрова Балийска. Родена 

е на 08.09.1974 година в град Рудозем. Завършва ПУ 

„Паисий Хилендарски“, образователно – 

квалификационна степен магистър, специалности – 

математика, физика и астрономия, информатика и 

информационни технологии. Придобива ІІ клас 

квалификация В сферата на образованието работи от 

2006 година, като в периодите от 15.09. 2006 г. до 

15.09.2016 работи като учител по информационни технологии, а от учебната 

2013/2014 година до назначаването и през 2016 на длъжността директор, работи 

в областта на приобщаващото образование.  
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