


История на училището

➢ 28 юни 1988г. на заседание на ИК на Общинския
народен съвет - град Толбухин е утвърдено
предложението за създаване на ново училище в
район „Балик”- в старата сграда на Техникума по
механотехника „Михаил Ломоносов”. За първата
учебна 1988/1989 година са назначени Веселина
Минкова-директор на учебното заведение, 27
педагогически служители и 8 души административно-
помощен персонал.

➢ На 15 септември 1988 г. 568 ученици от ІV до VІІІ
клас, разпределени в 19 паралелки, прекрачват прага
на новото училище.

➢ Със Заповед № РД 141 от 17 януари
1989г. Министерството на културата, науката и
просветата разпорежда новосъздаденото училище да
прерасне в единно средно и да носи името на
великия български писател Димитър Талев.



“Талевци Завинаги”
Да си българин е орис свята.
Да си талевец е избор и съдба.

Тук се научих да мечтая, 
в чудеса да вярвам и да ги творя.

Тук научих, че в живота
Има истина една:

„Ще пребъдем, вечно ще ни има
с доброта, единство, вяра, красота!“ / 2 /

Тук научих, че в живота
най-важно е да си добър човек.

Да тачиш малкото, да правиш много,
да пускаш корени, но все и да летиш.

Да си българин е орис свята.
Да си талевец е избор и съдба.

Нека носим името на Талев 
cъс достойнство във добрите си сърца!
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Радка Обрешкова – с признателност и респект





ОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” ,  ГРАД ПЛОВДИВ

ОУ „Димитър Талев” е институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират
ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за
придобиване на степен на образование



3 ОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, ГРАД  БЛАГОЕВГРАД

Трето основно училище
„Димитър Талев” отваря
врати на 1 декември 1955
година под името Народно
основно училище – V
квартал.

Първи директор е
Славка Костадинова
Пенкова.

В началния курс има 8
паралелки, в средния – 7, а
общият брой на учениците
е 470.



НПГ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, ГРАД СОФИЯ

На 12.03.1965 г. със
заповед №876 на Комитета
по машиностроене се
разкрива професионално-
техническо училище по
електропромишленост.

Наредба определя
приема на 6 паралелки по
специалностите – “Монтьор
на съобщителна техника” –
105 ученика, “Шлосер
матричар” – 70 ученика и
“Стругар” – 35 ученика;



Изготвил:
Ангелика Денева, 6Б 

СУ  “Димитър Талев“, Добрич


