
 

Линкове към публикации за СУ „Отец Паисий“ – град Самоков в сайта на РУО 

Период: 15.09.2017-14.09.2021 г. 

Нови знания и нови умения притежават 

учениците от СУ „Отец Паисий“ – гр. 

Самоков след обучение по повишаване 

готовността на населението за реакция 

при наводнения и участие в проект 

„КЛАС“ на СБУ 

 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/5/id/2491 

Учениците от V а и б клас на СУ „Отец 

Паисий“ – град Самоков завършиха 

обучението си по проект „Центрове за 

повишаване готовността на населението 

за реакция при наводнения” на  Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ към МВР, 

финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/5/id/2491 

 

Моника Ангелова от СУ „Отец Паисий“ 

– гр. Самоков представи достойно София 

област на Националното състезание по 

компютърни мрежи за ученици 

 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/5/id/2488 

 

Регионално управление на 

образованието – София област реализира 

Втората панорама на професионалното 

образование и обучение в Софийска 

област - 2021 г. 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/5/id/2486 

 

"На крилете на фантазията" се казва 

сборникът с разкази, написани от 

петокласници от Средно училище "Отец 

Паисий" - гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/8/id/2456 

 

СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков  стана 

лицензиран оператор на 

Международната награда на Херцога на 

Единбург – България 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/8/id/2456 

 

Средно училище „ Отец Паисий“ – гр. 

Самоков се включи активно в проект 

„Дръвчета за Самоков“ 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/10/id/2444 

 

Лиляна Минкова - директор на СУ „Отец 

Паисий“ - град Самоков, разказа за 

иновативната програма „Училища за 

пример“ и ползите от нея при 

изграждането на нов тип училищна 

култура в предаването на Дарик радио: 

„Кой говори?“ с водещ Пролет Велкова 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/11/id/2425 
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Добра практика по приобщаващо 

образование представена от СУ ,,Отец 

Паисий" - град Самоков   

https://www.ruobg.com/goodpractices/page/2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTh-

ef0hvjA&feature=youtu.be 
 

Учениците от Софийска област казаха 

"НЕ" на тормоза в училище 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/13/id/2412 

 

Зимни приключения и жизнерадостни 

игри в снега зарадваха учениците от СУ 

„Отец Паисий“ – гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/archive/page/14 

 

Г-жа Лиляна Минкова – директор на 

Средно училище „Отец Паисий“ в гр. 

Самоков, получи приза „Директор на 

годината – 2020“ на Синдиката на 

българските учители 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/15/id/2387 

 

Учениците от IV "а" клас на 

ръководеното от г-жа Лиляна Минкова 

Средно училище "Отец Паисий" в гр. 

Самоков, се класираха на I място в 

Националния конкурс "Красива природа, 

красива наука“ лято 2020 г. в 

направление „Красиви цветя в планини и 

поля. Хербарии“ 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/15/id/2387 

 

"ДА" на Усмивката и "Не" на заразата в 

училище казаха учениците от Софийска 

област с участието си в VII Национален 

конкурс "Най-усмихнат клас на 

България 2020 г." 

В категорията за прогимназиален етап 

петокласниците на СУ "Отец Паисий" - 

гр. Самоков се класираха на I място 

 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/16/id/2381 

 

Признание от конкурса за детска 

рисунка „С очите си видях бедата“ 

получиха учениците на госпожа Лалка 

Чавдарова от  СУ "Отец Паисий" - гр. 

Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/20/id/2334 

 

Учениците от начален етап на СУ "Отец 

Паисий" - гр. Самоков отправиха своите 

послания за мир 

 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/21/id/2323 

 

15 май - Международен ден на 

семейството - поздрав от учениците 

от IV "а"  и V "а" клас на СУ "Отец 

Паисий" - гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/26/id/2275 
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Шест златни медала от Националния 

математическия турнир „Иван 

Салабашев“ отидоха при първокласници 

на СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/30/id/2231 

 

Дългогодишният преподавател, поет и 

музикален педагог Христо Христов 

гостува на учениците от СУ „Отец 

Паисий” – гр. Самоков в Националната 

седмица на четенето 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/33/id/2194 

 

Кариерен форум се проведе в СУ "Отец 

Паисий" - гр. Самоков, а част от 

учениците посетиха студиото на БТВ 

Новините 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/34/id/2190 

 

Дарина Чифлиджанова, ученичка от 

XI "в" клас на СУ "Отец Паисий" – гр. 

Самоков, се запозна с реалната работна 

среда във водеща международна 

компания 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/37/id/2157 

 

 На 06.11.2019 г. ученици от XI и XII клас 

на СУ "Отец Паисий" – гр. Самоков взеха 

участие в Кариерен форум "Професии на 

бъдещето" в Международно висше 

бизнес училище в гр. София 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/37/id/2152 

 

С празничен концерт учениците от СУ 

"Отец Паисий" - гр. Самоков честваха 

патронния си празник и Деня на 

народните будители  

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/38/id/2147 

 

Ученикът Георги Ганджулов от СУ 

"Отец Паисий" - гр. Самоков спечели 

сребърен медал на 60 метра и бронзов 

медал на 200 метра на Европейските 

детски лекоатлетически игри в Чехия 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/41/id/2117 

 

  

Отборът по лека атлетика за юноши - 8-

10 клас към Средно училище "Отец 

Паисий", гр. Самоков се класира на I 

място на Зоналните ученически игри в 

град Долна баня 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/46/id/2064 

 

I място и златен медал за ученика 

Михаил Пенев от СУ "Отец Паисий" - гр. 

Самоков на финала на Националното 

състезание по история "Моята родина" 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/46/id/2062 

 

Ванеса Петрова от II "а" клас на СУ 

"Отец Паисий" - гр. Самоков спечели I 

място в конкурса "Водата - извор на 

живот" 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/50/id/2022 

 

СУ „Отец Паисий“ - град Самоков - 

финалист от Софийска област във фаза 1 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/50/id/2019 
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на програмата „Нестле за по-здрави 

деца“ 

Учениците от СУ „Отец Паисий“ - град 

Самоков се включиха и в кампанията 

„Fridays for Future“ („Петъци за 

бъдещето“), която обединява деца и 

младежи, обезпокоени от бързата 

промяна на климата, замърсяването и 

изчерпването на природните ресурси  

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/50/id/2019 

 

Ученици от СУ „Отец Паисий“ - град 

Самоков от втори и трети клас се 

научиха да карат ски благодарение на 

участието на Училището в инициативата 

"Научи се да караш ски" 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/50/id/2019 

 

Три важни дни отбелязаха с 

инициативност учениците от СУ "Отец 

Паисий", гр. Самоков - без тютюнев дим, 

на толерантността и за намаляване на 

пътнотранспортните произшествия 

 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/56/id/1965 

 

Иван Венциславов Иванов - ученик 

от  СУ „Отец Паисий“, град Самоков се 

класира на III място на Областния кръг 

на надпреварата "С очите си видях 

бедата"  

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/57/id/1954 

 

Сребърен медал завоюва 

дванадесетокласничката от СУ „Отец 

Паисий“, гр. Самоков Радост Туджарска 

в категория „Компютърна рисунка“ 

на Деветия Международен конкурс за 

компютърна рисунка и 

колаж “Tворчество без граници 2018” 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/65/id/1871 

 

Девет купи за математиците от СУ "Отец 

Паисий" – гр. Самоков на Третия 

отборен областен турнир по математика 

на английски език 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/65/id/1864 

 

СУ "Отец Паисий", гр. Самоков посети 

Дома за стари хора в града по случай 

мартенските празници и Народното 

събрание за сформиране на правилна 

гражданска позиция 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/73/id/1783 

 

Учениците от СУ „Отец Паисий“- гр. 

Самоков участваха за осма поредна 

година в училищното състезание по 

правопис на английски език „Spelling 

Bee“ 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/77/id/1752 

 

Ученици от СУ "Отец Паисий", гр. 

Самоков се срещнаха с писателя и 

сценарист на сериала "Под прикритие" 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/78/id/1736 
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Алексанъдр Чобанов като част от 

инициативата  "Писател назаем" 

Демонстративно състезание проведоха 

групите по ски алпийски дисциплини по 

проект „Твоят час“ в СУ “Отец Паисий“ 

- гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/79/id/1725 

 

9 454, 25 лв. дариха ученици от СУ „Отец 

Паисий“ - гр. Самоков на съученика си 

Митко 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/83/id/1675 

 

Среща на учениците от СУ "Отец 

Паисий",  гр. Самоков от групите по ски 

по проект "Твоят час" с Михаил 

Попангелов 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/84/id/1676 

 

Състезание "Моята родина" в СУ "Отец 

Паисий", гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/85/id/1663 

 

Превенция срещу тютюнопушенето в  

СУ "Отец Паисий", гр. Самоков 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/89/id/1618 

 

СУ „Отец Паисий”- гр. Самоков взе 

активно участие в Шестата годишна 

конференция „Образование 2017- 

Ключови държавни политики и 

училищни практики” 

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/91/id/1606 

 

Георги Прасков от СУ "Отец Паисий", 

гр. Самоков получи индивидуална 

награда от Национален конкурс за детска 

рисунка "Моето ДЗИ"- 2017 г. 

Училището се изяви и 

в XVII Национален шосеен пробег за 

"Купа Самоков"  

https://www.ruobg.com/news/read-

archive/page/94/id/1572 
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