
Първият звънец удари за над 3100 ученици от общинските 
училища в Община Горна Оряховица 
 

С издигане на националното знаме започна първият учебен ден в 
училищата на Община Горна Оряховица. 3 123 ученици влязоха в 
класните стаи на общинските училища. 380 от тях прекрачиха за 
първи път училищния праг. Тази година първолачетата са със 17 

повече от предходната. Всички първокласници от Общината 
получиха на първия учебен ден книжка с послание от кмета инж. 

Добромир 

Добрев.

 
Инж. Добрев посрещна първия учебен ден заедно с учениците от 
ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”, чийто възпитаник е и той самият. 



„Честитя празника на всички със сърдечни пожелания за здраве, 
любознателност и откритост за новото и съзидателното. 

Отстоявайте с воля и знание себе си, търсете с вяра интересното и 

красивото в необятния свят на науката. Бъдете горди от факта, че  
Повече от 13 века България обединява културата на Европа и 

мъдростта на Изтока”, поздрави учениците инж. Добрев. Ученици 

и учители бяха поздравени и от новия директор на училището 

Милена Димитрова. Тя приветства всички с първия учебен ден и 

им пожела на добър час в света на науката и познанието. 



Поздрав към присъстващите на празника отправиха учениците от 
дванадесети клас, както и осмокласниците, които сега постъпваха 
в професионалната гимназия. По традиция „зайците” бяха 
посрещнати с хляб и сол 

и…моркови.

 



Първия учебен ден заместник-кметът Йорданка Кушева 
посрещна заедно с учениците на СУ „Георги Измирлиев”. 

Заместник-кметът Деница Коева и секретарят на Общината 
Анелия Димитрова удариха първия звънец заедно с учениците от 
СУ „Вичо Грънчаров”, а директорът на дирекция „Образование, 
култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и 

здравеопазване и международни връзки” Милена Николова 
присъства на откриването на учебната година в ПГЛПИ „Атанас 
Буров”. Представители на Дирекцията уважиха тържествата във 
всички общински училища. 



 
Общо 3 123 ученици започнаха новата учебна година в 
общинските училища на Община Горна Оряховица. За 380 от тях 

училищният звънец удари за първи път. Общият брой на децата в 



общинските детски градини е 1 271 в 52 групи, от които 337 в 2 

яслени 

групи.

 
Учебната 2016/2017 г. е първата, в която учебните и детски 

заведения ще работят по новия закон за предучилищното и 

училищното образование и подзаконовите актове към него. 

От 1 август тази година ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров” в Горна 
Оряховица вече е общинско училище.  
Във всички общински училища и детски градини в Община 
Горна Оряховица са доставени безплатните учебници и учебни 

помагала, както и задължителната училищна документация. 
В трите средищни училища в общината – в селата Драганово, 

Върбица и Поликраище е осигурен транспорт за пътуващите 
ученици. 
 


