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СПЕЦИАЛЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 35 ГОДИНИ ОТ 

ОТКРИВАНЕТО НА 79. СУ „ИНДИРА ГАНДИ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Г-жо Георгиева, управлявате успешно  

училището в най-трудните години на 
промяната. Кои от осъществените проекти Ви 
носят най- голямо удовлетворение? 

-Проект, в който участват ученици, 
реализира се успешно и те са доволни от него. 
Такъв е „Твоят час“, който е продължение на 
проекта „Успех“. Разликата между двата проекта 
е, че „Успех“ беше само дейности по интереси, 
„Твоят час“ дава възможност и за преодоляване 
на обучителни затруднения,  има реална полза  
за учениците, които са с по-нисък успех, да 
подобряват оценките си в училище. 
„Киберскаут“ е друг проект, който имахме 
миналата година. Очакваме да дойде  екип от 
немска телевизия, който ще заснеме филм за 
работата по тази програма.  

 

 
-Сега образованието е приоритет на 

управляващите, вероятно това дава  
възможности за бъдещето на нашето училище. 
Бихте ли споделили някои от  новите проекти, 
които ще реализирате през тази учебна 
година? 

-Да! Тази година ни отпуснаха 
допълнителни пари за ремонтите на коридорите 
от първия до четвъртия етаж, на физкултурния 
салон, за купуване на компютри за нов кабинет, 
мултимедийни проектори в кабинетите на 
колегите. Новите звънци, от които вие всъщност 
чувате само звъненето, но в действителност е 
едно радиоозвучаване,  достигащо бързо до 
всички стаи и ученици. 

-Благодаря Ви! Нека си пожелаем сила 
и здраве, за да превърнем идеите в дела! 
Честит празник! 

 

Мото: НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА 

100 години от рождението на Индира Ганди (1917 – 2017г.) 
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1982г. 79. училище е в 
началото на своя живот! 
Открито е едно от 
столичните училища в 
район Люлин. То все още 
дори няма свое конкретно 
име. Лентата прерязва 
проф. Александър Фол – 

министър на просветата. Това е само началото! 

1982г. В гр. Златоград е родена г-жа Елена 
Докторова. Никой все още не знае, че 

пътищата  на 
съдбата ще 
отведат това 
момиче в 

новооткритото 
училище и то 

ще стане обичана и уважавана начална 
учителка.

.                                                                            

11.07.1985г. Училището приема 
името на видната радетелка за мир 
и прогрес на народите, дъщерята на 
индийския народ Индира Ганди! 
Това е нова страница в биографията 
на 79.училище, но и отговорност да 
носиш името на уважаваната от 
всички прогресивни хора по света 
посланичка на идеите за свят без  
насилие и робство! 

 
Елена Докторова 

завършва икономическия техникум в 
гр. Смолян. Там тя 
научава за личността и 
делото на Индира 
Ганди. Впечатлена е от 
силния дух на една 
жена, дръзнала да 
чертае посоките на 

световното развитие. 

 
 

 

 
79. СУ  ”Индира Ганди” намира 
верните посоки за времето от края 
на ХХ век, като се въвежда пилотно 
обучение в профил „Информатика” с 
интензивно изучаване на английски 
език. За първи път в средно училище 
в България започва обучение на 
хинди – езикът на Индира Ганди. 
Установено е сътрудничество с 
катедра „Индология” в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

За госп. Елена 
Докторова 

също следват 
години на 
съзряване в 
София в 

Техническия 
университет - 

специалност 
Телекомуникации. Това е избор в 
духа на времето.

 

 
 

 
 

Г-жа Е. Докторова създава свое семейство, 

защото е убедена,  че смисленият човешки живот  

е немислим без тази следа в обществото. 

Завършва  магистратура „Начална педагогика“. 

Постъпва като учител в 79. СУ  ”Индира Ганди” 

през 2013г. - ОТ ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА 

ВРЪСТНИЦИ 

35 години от един живот! 
35 години от един живот...Това е зрялата младост, дръзновение да постигнеш непостигнатото! 
Това е времето на разумната промяна, но и на мъдростта, опита и силата. Това е периодът на 

осъзнатия избор и поетата отговорност – към себе си и към другите! 

Всеки по своя път! Десетилетия на развитие 

Да не спираш по пътя на развитие 

79. СУ „Индира Ганди” засилва 

сътрудничеството с република Индия, 

разширява обучението по компютърни 

технологии, подготвя ученици с висока 

спортна култура и се утвърждава като 

културно средище в столичната община. 

Да намериш своето място в живота за три десетилетия!  
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ОТ ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА 

Г-н Димитров завършва 
математическата гимназия  
„Гео Милев” в гр. Стара 
Загора.  Следват няколко 
години като студент в СУ  
”Св. Климент Охридски” 
специалност Информатика,  
а от  2016г. е учител по 
математика в нашето 
училище. 
 

Г-жа Мишева завършва 21. СОУ 

”Христо Ботев” в София. 

Продължава образованието си в 

СУ „Св. Климент Охридски” 

специалност История и 

география. След дипломирането 

си за първи път работи като 

учител по география в 79. СУ 

”Индира Ганди”. 

79. СУ ”Индира Ганди” - училище на опита и младостта 

Въпрос:  При този висок образователен ценз, 

който ви позволява да се реализирате в 

много „по-модерни”области, защо избрахте 

учителската професия? 

Отговор: ОТ ЛЮБОВ КЪМ 

ДЕЦАТА! ТЕ СА ЕНЕРГИЯ НА 

ДОБРОТО! 

Тя е била наша ученичка, но 
едва ли в детското лице лесно 
ще познаете днешната си 
учителка по английски език. Тя 
е седяла на вашите чинове,   а 
днес с усмивка поздравявате 
госпожа...Не се чудете! Това е 
госпожа Зора Накова! Днес и 
двете й деца са наши 
ученици...Може би бъдещата 
смяна...Кой знае? 
 

ЕДИН ВЪПРОС- ТРИ ОТГОВОРА 

 

35 години 79.СУ "Индира Ганди" създава съдби! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Над броя работиха: 

Снимков материал: Мартина Милчева, Хана Ауф – Vг клас 

Интервю: Йоана Димитрова  – XIIа клас 

Със съдействието на: г-жа Т. Златанова – учител по български език и 

литература,Татяна Грачанлиева – педагогически съветник 

Графично оформление: г-жа В. Иванова – учител по информационни технологии 

„Не можете да си стиснете ръцете, ако сте със свити 

юмруци!”  Индира Ганди 

 

Талантливите ученици, които застават срещу агресията и насилието с красота и добро! 

Теодор  Райковски от 3 г клас  (с 
учител Ваня Теофилова) създава 
красиви оригами. Той сам открива 
красотата на това изкуство и 
започва да прави свои модели, 
които дарява с надеждата, че 
прави хората по-щастливи, а 
реалността – по-красива. 

 

Мартин Якимов от бившия 7б 

клас две поредни години се класира 

на националния кръг на 

олимпиадата по информационни 

технологии, подреждайки се между 

20-те най-добри в цялата страна!  

 

Чрез спорта  за един по-добър свят!   Чрез Словото за едни по- добри хора! 

За празника на училището бе 

обявен конкурс на тема : “Моето 

училище – моите приятели“. 

Първо място бе отредено на 

Георги Илиновски от 7 г клас. 

79. СУ „Индира Ганди” 35 години следва идеите на Индира Ганди за свят на толерантност. 

 


