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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКТОР

МИТКО ЗДРАВКОВ  МИНЧЕВ
тел.030552325

моб.тел.0889575816,0896890357 
ou_xristobotev_elxovec@abv.bg

СЧЕТОВОДИТЕЛ,ЗАТС

ЗДРАВКА  ЗДРАВКОВА СТЕФАНОВА
тел.0888130232

zdravka_stefanova_1977@abv.bg



Организационна 
структура 

на ОУ,с.Елховец

У Ч И Т Е Л И 

КРИСТИНА РОСЕНОВА МИНЧЕВА
старши начален учител 

моб.тел.0878373855 
kristina.mincheva@abv.bg

ТАМАРА  ЮЛИЯНОВА  БЕНДЕРОВА
Начален учител 

моб.тел.0877235015
tami_14f@abv.bg

СНЕЖА  ФИДАНОВА  КЕХАЙОВА
старши начален учител 
моб.тел.0898593667

snezha.kehaiova@abv.bg



Организационна структура 
на ОУ,с.Елховец

У Ч И Т Е Л И 

ЕЛИ  СЛАВОВА  СПИЧЕВА 
старши  учител  ЦДО  

моб.тел.0898742121
eli.spicheva@abv.bg

СЕВДАЛИН  ХУБАВЕНОВ  СПИЧЕВ 
старши  учител    ЦДО

моб.тел.0877566520
sevo.spichev@abv.bg

ВЕДИХА РИЗОВА РАЗВАНСКА-ШЕЙКОВА 
старши  учител  ЦДО 

моб.тел.0879555478
vedi_ _ _@abv.bg

АНЕЛИЯ РОЖЕНОВА БЕНДЕРОВА 
старши  прогимназиален учител

Български език и литература
моб.тел.0884107113
aneliq2018@abv.bg

ФАТМЕ  ИСЕИНОВА  КАРААФУЗОВА  
старши  прогимназиален учител

Английски език 
моб.тел.0878459416
aneliq2018@abv.bg



Организационна структура 
на ОУ,с.Елховец

У Ч И Т Е Л И 

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА БЕНДЕРОВА 
старши  прогимназиален  учител

Математика,физика и астрономия,
Човекът и природата  

моб.тел.0888809978,zlatka_1969@abv.bg

ПЛАМЕН СЛАВОВ ЛИШКОВСКИ  
старши  прогимназиален учител

История и цивилизация,география и 
икономика,изобразително изкуство 

моб.тел.0878207181    
plamenplamen1962@abv.bg

ИВАН  ОГНЯНОВ  АНДОНОВ  
учител по физическо възпитание и спорт                

моб.тел.0899158620
ivanogandonov@abv.bg



Организационна структура 
на ОУ,с.Елховец

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

ЗАХАРИНКА  СЕВДАЛИНОВА  ГАДЖАЛОВА  
прислужник-чистач
моб.тел.0893876135                

БОЙКО АНЧЕВ БАШЕВ   
шофьор на училищния автобус 

моб.тел.0878351219                

РАХИМЕ  ХАЙРИЕВА  ИСЕИНОВА  
прислужник-чистач
моб.тел.0893600118



История на училището 

Основно училище „Христо Ботев“,с.Елховец е най-
старото училище в община Рудозем.Според
статистиката на училищата в Царство България от
1911/1918година училище в село Енуздере ,
окр.Пашмакли съществува от 1918 година.Това е
официалната дата за създаване на
училището,потвърдена от Националния музей по
образованието град Габрово.Съществуват обаче данни ,
че през 1913 година за първи път се открива
първоначално училище, с един клас за целия Елховски
район.
Първият учител ,учителствувал в първоначалното
училище, е Гавраил Николов от град Смолян.Учебните
занятия се водели на открито,а в последствие в
медресето и училището просъществувало само пет
месеца.



През пролетта на 1923 година е построена нова сграда,в
която се помещава училището до 1936 година.Училището

в началото било частно и всички ученици от околните
махали се обучавали в него.

През учебната 1930/1931 година се открива
прогимназиален клас .Новото училище е открито през
учебната 1937/1938 година с две учебни класни стаи .  

Това е сградата на днешната детска градина,която
просъществува като училище до 1961година.

История на училището 



Тогава е открито сегашното училище и по -точно 
старата сграда.

Новата пристройка на училището е построена през
1975г.,когато директор на училището е бил един  от 
най-уважаваните и дългогодишен директор Михаил 

Христев.Той има изключителна заслуга за обновяване
сградата на училището,построяването на модерен

физкултурен салон и пет етажна сграда на пансиона.

История на училището 



С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално

развитие 2007 – 2013” община Рудозем печели проект за енергийна

ефективност в общинската образователна инфраструктура, чрез

който през 2012 година се подменя изцяло дограмата в училището,

извършва се саниране на постройката, направена е подмяна на

парната инсталация във физкултурния салон. От 2014 до 2016

година последователно е направен ремонт и подмяна на покрива на

училището и физкултурния салон.

В края на 2012 година стартира проект „Изграждане на спортни

съоръжения в община Рудозем”, благодарение на който в

училището през 2013 година e изградено многофункционално

спортно игрище за футбол, волейбол и хандбал.

Основно училище „Христо Ботев“,с.Елховец е защитено и

средищно училище.

История на училището 



Материално-техническа база

Основно училище „ Христо Ботев” – Елховец е едно от  
училищата в област Смолян, което има много добра 

материално-техническа база: съвременен физкултурен салон и 
зала за тенис на маса, многофункционално спортно игрище за 

футбол, волейбол и хандбал, две игротеки, библиотека, два 
модерни компютърни кабинета, пълно покритие на Wi-Fi 

/уайфай/ мрежа, което позволява достъп до Интернет 
навсякъде в училището, съвременен ученически стол.



Традиции
Училището запазва традициите в честването на всички

бележити дати и годишнини. 
Всяка година тържествено се отбелязват 1-ви ноември –

Ден на народните будители, 19-ти февруари – Обесването на 
Васил Левски, 3-ти март – Освобождението на България от 
турско робство, 24-ти май – Ден на славянската писменост и 
култура, 1 юни Ден на детето,2-ри юни – Ден на Ботев и 
патронен празник.

Провежда се Новогодишно и Коледно тържество,в което
вземат участие всички класове.По традиция идва Дядо Коледа 
и всяко дете получава пакет с лакомства.

Не пропускаме да направим и мартенички за здраве.
Учениците от 5-7 клас от ОУ «Христо Ботев»,с.Елховец на 1 
март  минават и закичват всички ученици и служители със
собственоръчно изработени мартенички.

Със специално приготвена програма от първокласниците се 
отбелязва и Празника на буквите в края на месец март. 

Организират се екскурзии, лагери ,походи и посещения на 
забележителности в района и страната.   

На втория етаж в коридора на училището е оформен
родопски кът.



МИСИЯ

1.Превръщането му в модел на съвременно училище за всеки,учлище с

високо качество на образованието.

2.Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими

за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански

живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и

прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които

произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.

3. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния

образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО , както и на

всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на

времето, в което живеем.

4. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална

грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.

5. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните

технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен

процес.

6. Спечелване и успешна реализация на различни национални и

международни проекти.

7. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на

толерантност и разбирателство.

8. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на

младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

9. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм,

с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност,

така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

10. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка

за активен и здравословен начин на живот.



ВИЗИЯ

1.Училището пази своя облик и традиции. То се развива като

училище два етапа на основна образователна степен:

- начален етап: 1. – 4. клас;

- прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата

образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес е

реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които

имат съвременно мислене и могат успешно да приложат

стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще

разработим съвременни програми за факултативни и избираеми

форми за придобиване на компетентности в съответствие с

потребностите и интересите на учениците.

4. Прилагат се различни форми на обучение, заложени в новия

ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и

комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем

достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно

отпадане и ранно напускане на училище.

5. Продължаваме да изграждаме и модернизираме учебната и

спортната база за постигане на заложените в нашата мисия

приоритети.



6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на

приобщаващо и подкрепящо образование е осигурен екип от

висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител,

логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи

допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи

необходимост от приобщаване и социализация.

7. Изработен е Етичен кодекс на училищната общност, в

създаването на който участват ПС.

8. Осъществяваме целодневна организация на учебния процес

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за

осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за

развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и

интереси.

9.Работим активно по проекти на Европейския съюз, като

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени

ученици и техните семейства, педагози и на местните

общности.

Визия 



10. Изграждаме навици за здравословен начин на 
живот, като запазим целодневната лекарска грижа, 
както и традиционните форми. 

11.Модерно конкурентоспособно училище за развитие 
на дигитални, социални и граждански компетентности 
чрез актуални стратегии и интерактивни методи и 
средства на преподаване, подготвящо активни
социално-отговорни личности.

12.Хуманно и толерантно училище, ориентирано към
интереса и към мотивацията на ученика, към
възрастовите и социалните промени в живота му, както
и към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика, осигуряващо равен 
достъп до качествено образование и приобщаване на 
всяко дете и на всеки ученик и недопускащо
дискриминация при провеждане на училищното
образование.

Визия 



Нашите предимства:

1.Обучение първа смяна на всички 
ученици 
2.Достъп до целодневно обучение 
3.Възможност за олекотяване 
на ученическите раници  с подсигуряване
на шкафче на всеки ученик

4.Работа по европейски,национални
и общински  програми и проекти.

5.Обедно хранене с топла  храна
и поевтиняване на  цената 

на  купона с 1,20.
6.Училищен автобус.
7.Медицинско обслужване 



ПРОЕКТИ

Възпитаниците на Основно училище «Христо Ботев», 
с.Елховец имат възможност за изява в различни
европейски  проекти и  национални програми.

1.Училищен плод 
По схемата „Училищен плод “ учениците от начален
курс , заедно с безплатната закуска получават и два 
пъти седмично различен вид плод/ 
банани,киви,портокали,ябълки,мандарини, 
круши,моркови и други/.

2.Училищно мляко и млечни продукти
На учениците от начален курс три пъти седмично се 
предоставя мляко и млечни продукти,съгласно
схемата „Училищно мляко и млечни продукти“.

3. Проект „Равен достъп до училищното образование в 
условия на кризи“   
Учениците от първи и втори клас на четири групи
получиха първоначални знания за работа с програмата
Microsoft  Teams.
Получени са три броя ученически и пет броя учителски 
лаптопи за използване при нужда.



ПРОЕКТИ  

4. „Подкрепа за успех“
Трета година подред училището участва в проект 
„Подкрепа за успех“.Създадени са пет групи за 
допълнителни занимания.

5.Национална програма „Информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование“

6. НП „Квалификация“



В Основно училище «Христо Ботев»,с.Елховец
е осигурен строг пропусквателен режим .

Спазват се стриктно правилата за 
безопасност на движение по пътищата.

Осигурена е здравословна жизнена среда , 
чрез саниране на училището.

Усъвършенстват се  превенцията на 
насилието и противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, недопускането на 
дрога в училище чрез: предприемане на мерки 
за решаване на проблемите на живеещите в 
неблагоприятна среда деца, застрашени от 
отпадане ученици, деца, жертва на домашно
насилие, деца с проблеми в об щуването и 
справянето с училищните изисквания; 
подкрепа и кон- султиране на деца и родители; 
реализиране на училищни програми и други
форми за привличане на обществеността в 
дейностите по превенция и противодействие 
на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и за защита 
правата на децата; 

Опазване на живота и здравето на учениците



Учениците - обща грижа на учители и 
родители

В Основно училище «Христо Ботев», 
с.Елховец се стремим да :
- постигнем единодействие между 
училище и семейство  чрез: активно 
включване на родителската общност при 
формиране на училищното
настоятелство; 
- подпомагаме децата в професиона-

лната им ориентация; 
- поддържаме взаимоизгодни връзки и 

сътрудничество с външни институции 
способни да подкрепят материално и 
финансово образователния процес;

- осигурим подкрепа на организации, 
осъществяващи програми, свързани с 
деца в неравностойно социално
положение










