


Снимки на знамето

Това знаме изработи Наталия Горанова – преподавател

по Изобразително изкуство и с учениците от VІІв клас 

на випуск 2008/2009год.подари на училището по случай 

неговата 150 годишнина.





Историята на Първото светско училище в гр.Горна Оряховица започва да се 
пише в далечната 1859., когато Иван Момчилов създава първото в града ни 
чисто българско мъжко класно училище.

През 1864 г. Иван Момчилов се оттегля и ръководството на училището се 
поема от учителя Радко Радославов от Златарица. Той получава званието 
главен учител.

През учебната 1874/1875г. учителят Сава Сирманов от гр.Габрово издига 
училището до 5 клас.

След Сава Сирманов ръководството на училището е поето от Иван Панов 
Семерджиев. Заедно с учителите Георги Измирлиев, Георги Бошнаков, Никола и 
Анастас Бендереви той участва в подготовката на Априлското въстание в града.

По предложение на Цонко Бонев-директор на училището през учебната 
1892/1893г. се въвежда обсъждането на успеха и дисциплината на учениците.

След Освобождението през 1887г. училището съществува като четирикласно, а 
през 1882/1883уч.г. отново прераства в петокласно.

В периода 1897-1912 училището съществува като трикласно. На 07.09.1910.г 
по предложение на учителя Младен Младенов учителският съвет с протоколно 
решение 4 определя за свой патрон Георги Измирлиев - Македончето.

Историческа справка



През 1912-1913 училището съществува като смесена гимназия. На 

01.06.1913г. катастрофално земетресение събаря учебната сграда, 
намирала се в района на днешната градска болница. Занятията са 
подновени на 12.11.1913г.

През 1912-1913г. Училището става пълна гимназия и съществува като 
такова до 1922г. Тогава то се превръща в средно училище с два отдела-
педагогически и реален. През 1925г. училището прераства в Смесена 
общинска реална гимназия.

С протоколно решение 5 на учителския съвет от 1931г. за празник на 
училището е определена датата 28 май - обесването на Г. Измирлиев. С 
развитието на училището се променя и неговия характер – през1934г. 
то става Реална гимназия, а през 1937г. – Горнооряховска смесена 
гимназия. През 1944г. тя се разделя на Девическа и Мъжка и се 
обединява отново през 1950г.

През 1960г. патронният празник започва да се чества на 21.април –
рождената дата на Георги Измирлиев.

През 1981г. са открити новите учебни корпуси. От 1980 до 1991г. 
училището съществува като І ЕСПУ,след това І СОУ, а в момента е СОУ. 



В час по Изобразително изкуство

Тема

Символи и знаци

Проект за знаме - 150 години СОУ “Георги Измирлиев”

С радост приехме задачата. Всеки от нас имаше идея.



Започнахме работа по проектите



Част от проектите



Събрахме отпадачна хартия, 
която предадохме в пункта за 

рециклиране



С получените средства купихме 
плат за знамето



През ваканцията госпожа 
Горанова избродира...



и уши знамето



На 15.ІХ.2008.год. подарихме 
знамето на училището



На 10.Х.2008.год. развяхме 
знамето на връх Шипка



Снимахме го редом до 
Самарското знаме



Първото му “бойно кръщение”бе 
на Орлово гнездо

На Бузлуджа



Тези снимки се намират в 
паметника на връх Шипка



В навечерието на 1.ХІ.2008.год. заедно с 
всички училищни знамена на община 

Горна Оряховица бе осветено и нашето 
знаме



При откриване на седмицата посветена 
на 150 годишнината на училището 
редом до старото знаме развяхме и 

новото



21.ІV.2009.год. на сцената на 
читалище “Напредък”



22.V.2009год. – изпращане на 
абитуриентите на випуск – 2009год.



24.V.2009год. – ден на 
славянската писменост и култура



15.ІХ.2009.г. Изпращане на старото знаме в 
музея и приемане на новото като официално 

знаме на училището


