
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

На 15 септември дворът на Пето СОУ „Георги Измирлиев“ 

от рано сутринта започна да се пълни с малки и големи деца, 

дошли да се видят със своите приятели и преподаватели. 

Тържествено в 09.30 часа с издигане на националния флаг 

и под звуците на химна на България бе поставено началото на 

учебната година в Пето СОУ „Георги Измирлиев” – Благоевград.  

Мария Котева, директор на училището откри първия учебен ден. 

Тя поздрави учителите и учениците, пожела им много здраве, 

успешна учебна година и късмет.  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“ 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Първи учебен ден 

Класни ръководители 

Проект УСПЕХ 
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 За организацията на класовете по паралелки се грижат 

класните ръководители. За тази учебна година са: 

клас Класни ръководители клас Класни ръководители 

1. а К. Георгиева 1.б А. Стоицова 
2. а С. Тодорова 2.б К. Чимева 
3. а М. Тумбева 3.б А. Разсолкова 
4. а Сн. Златинова 4.б В. Илиева 

5. а З. Караджова 5.б Р. Котовска 
6. а В. Стоева 6.б Г. Тричкова 
7. а М. Янева 7.б М. Сливкова 

 

клас Класни ръководители 
8.а В. Ризова 
9.а Ек. Цветанова 
10.а М. Жостова 

10.б Ек. Валеова 
12.а Р. Герганова 
12.б Б. Панчева 

 

На 14 октомври 2014 г. (вторник) от 18:30 ще се проведе първата 

родителска среща за всички ученици от V до VIII клас. 

 

 

 

 

Класни ръководители 

14.X 

2014

г. 

18:30

г. 
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През учебната 2014-2015 г. в V СОУ 

„Георги Измирлиев” са 

създадени  петнадесет групи за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности по проект „Да направим 

училището привлекателно за 

младите хора” и ще се проведат в 

рамките на 40 часа, от които 38 

часа са занятия, а 2 часа за 

представителни изяви. Крайният срок за провеждане на ИИД по проекта 

е до 15 април 2015 г.  

 

 Групите са: "Аз-фотографът", "Светът през обектива", "Млад 

фотограф" с ръководител Н. Милушева, "Give me five" с ръководител 

М. Янева, "Славееви гласове", "Меломания" с ръководител В. 

Стойчева, "Приказен свят" с ръководител Сн. Златинова, "От нищо 

нещо" с ръководител Р. Котовска, клуб Руски език "Чебурашка" с 

ръководител Ж. Лалева, "Млад историк и изследовател"и Исторически 

клуб "Ние българите" - Б. Панчева, "Красива България" и клуб 

"Любители на географията" - В. Стоева, "Чиста природа и здраве" с 

ръководител В. Симидчийска и клуб "Уеб дизайн" с Л. Парашкевова. 

 

Проект УСПЕХ в Пето СОУ „Г. Измирлиев“ 

Катя Дюлгерова от клуб „Азбука на здравето“ 

 

Ученици от клуб „Аз-фотографът“  

 


