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Гимназия „Асен Йорданов” отвори врати

в Образователен комплекс
„Цар Симеон Велики”?

КАКВО НОВО

Портфолиото на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” 
се увеличи с нова структура - Частна гимназия по природни 
науки и предприемачество „Асен Йорданов”. Тя предлага 
иновативен обучителен подход в гимназиалното образование, с 
основни профили предприемачество и природни науки и фокус 
към подготовката за прием в елитни университети у нас и в 
чужбина. Всеки един от нашите възпитаници има възможността 
да се докосне до различни професионални сфери и да се среща 
с успели личности в областта на бизнеса и предприемачеството, 
на които да задава своите въпроси.
Гимназията предлага модерна учебна методология, която 
включва проблемно и проектно-базираното обучение. Учениците 
от 8. до 12. клас учат и работят по проектите си в малки групи, 
като на фокус е изграждането на практически знания.
Възпитаниците й са първите в България, които ще имат 
възможността да завършат изцяло дистанционно обучението 
си, чрез специално разработена дигитална платформа.



Образователен комплекс  „Цар Симеон Велики”
отвори обучителен център за учители

Открихме две нови паралелки след 4. клас

Още една локация на
ЧДГ „Росица”

Център за почасово
отглеждане на деца „Росица”

Една от постигнатите ни цели през учебната 2020/2021 
година бе отварянето на Център за обучение „Цар 
Симеон Велики”. Той предлага разнообразни програми 
за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, базирани на съвременните изисквания, 
иновативните методи, както и авторска програма, 
интегрираща коучинга в обучението. Дейността му се 
разширява последователно от академичен формат в 
сферата на училищното образование, професионалното 
ориентиране и кариерно развитие. В плановете на 
центъра влизат системно организиране на обучения, 
конференции и семинари на живо и в онлайн формат. 
Стремежът на екипа е да се засили интеракцията на 
личностите, работещи в сферата на образованието, и да 
се създаде успешно партньорство между училищната, 
академичната и родителската общност. 

Частно училище „Цар Симеон 
Велики” откри две нови профилирани 
паралелки за учениците след 4. клас – 
по предприемачество и по природни
и дигитални науки (STEM). 

„Започнахме амбициозна 
програма по природни и 
дигитални науки, както и по 
предприемачество. Целта 
ни е да затваряме пропастта 
между теорията и практиката, 
да подготвяме осъзнати 
и функционални млади 
хора, готови да посрещнат 
предизвикателствата на 
съвременния свят”, коментира 
д-р Росица Врабевска, основател 
на ЧОУ „Цар Симеон Велики”.

През годините успешно наложихме работещ модел на 
детска градина с нашите два филиала на ЧДГ „Росица” 
- в Банкя и в с. Иваняне. Вдъхновени и окуражени от 
обратната връзка на нашите родители открихме яслена 
група, подходяща за деца от 1 г. и 3 м. до 3 г. Децата 
са в малки групи (до 10), което дава възможност за 
индивидуален подход, грижа и внимание към всяко 
дете.

Положихме основите на третия филиал 
на ЧДГ „Росица”, който ще бъде открит 
през 2022 г. Новата детска градина ще 
се намира между столичните квартали 
Младост и Малинова долина. Чрез 
нея ще продължим да се стремим 
да предоставяме условия, близки до 
семейната среда и обучителни методи и 
предпоставки не за усвояване на готови 
знания, а за прилагане на различни 
стратегии, които да стимулират 
личните и социалните компетентности 
на децата.



ПОСТИЖЕНИЯ и ОТЛИЧИЯ

Отличие „Неофит Рилски”
за Пламен Маргаритов

Двама наши учители отличени в проекта
„40 до 40” на Дарик радио

С голямо вълнение ви споделяме поредния 
успех на ЧОУ „Цар Симеон Велики”! С 
почетно отличие-грамота „Неофит Рилски” 
от МОН бе удостоен нашият прекрасен 
учител по английски език Пламен 
Маргаритов. Наградата се присъжда на 
педагози за високи постижения през 
учебната година.

Двама наши учители намериха 
място в ежегодния проект за успели 
личности на Дарик радио „40 до 
40”. В класацията влязоха Мария 
Иванова, учител по български език 
и литература и зам.-директор на 
ЧОУ „Цар Симеон Велики”, и Иван 
Драгомиров, учител по английски 
език и компютърно моделиране. 

Ренета Богданова е сред най-успелите млади 
личности на България за 2021 г.

Super STEM учител -
Катерина Сакалийска

Цветелина Иванова взе участие в престижното 
Национално триенале по живопис „Мостове”

Поредното отличие за екипа на ЧOУ „Цар Симеон Велики” дойде 
от програмата на JCI Bulgaria, които поставиха Ренета Богданова, 
мениджър „Бизнес развитие” на Образователен комплекс „Цар 
Симеон Велики”, като една от десетте най-изявени млади личности 
на България. Целта на програмата е да отличи млади хора, които 
изпъкват с качествата си в избраните от тях области на развитие 
и които могат да послужат за пример и вдъхновение на младите 
хора по света.

Нашият учител по биология Катерина Сакалийска 
бе отличена в IV Национален конкурс за STEM науки 
в България – Super STEM 2020. Г-жа Сакалийска и 
петокласниците на Частно училище „Цар Симеон 
Велики“ изработиха макет на пречиствателна 
станция в рамките на проекта, следвайки стъпките 
на индустриалното пречистване. Учениците тестваха 
ефективността на станцията, оцениха успеха си и 
дадоха свои идеи за подобрение.

Вдъхновяващият учител от начален етап 
Цветелина Иванова бе един от избраните 
участници във второто издание на 
Националното триенале по живопис 
„Мостове”, което се проведе в Габрово. В 
триеналето бяха допуснати 92 автори със 
138 творби.



ДЕЦА като СЛЪНЦА

Наши възпитаници – медалисти на голф турнир в Турция

Spelling Bee 2021

Коледно математическо състезание

Състезание на Сдружение на българските начални учители

Отлични резултати на зрелостните изпити 
за нашите дванайсетокласници

През тази учебна година учениците от ЧОУ „Цар Симеон Велики” обраха медалите на различни състезания. Този път в голф турнира 
„Superior Winter Cup 2021“, който се проведе в Анталия, Турция. Нашите ученици Христо Янакиев от 9. А клас и Йордан Янакиев 
от 6. А клас представиха училището и страната ни достойно, като завършиха в топ 3 на турнира, който дава точки за световната 
ранглиста.

Поводи за гордост през тази учебна година ни донесоха и Ангел Шейтанов от 5. А клас и Велизара Илиева от 4. А клас, които 
стигнаха до национално ниво на турнира по спелуване Spelling Bee. Велизара Илиева успя да се пребори за 4-то място в Junior 
Rising Stars.

Високи постижения и за учениците от начален етап - 33 ученици се явиха на финалното състезание на Сдружението на 
българските начални учители. Те решаваха интегрален тест по всички изучавани общообразователни предмети. А резултатът 
е повече от впечатляващ - 3 златни и 30 сребърни медала.

Тазгодишните дванайсетокласници на Частно училище „Цар Симеон Велики“ 
показаха чудесни резултати на зрелостните изпити – шест отлични оценки – три 
по Български език и литература, две по Английски език и една по Химия. Въпреки 
нетрадиционната им последна учебна година, шестимата ни абитуриенти 
показаха хъс и амбиция и постигнаха среден успех от 5.25 на матурите.

Виктор Патронев от 3. А клас грабна бронзовия медал на Коледното математическо състезание на платформата Изимат.бг. 

Благотворителни каузи
Деца с добри сърца
Благотворителността и добротворието са едни от основните 
общочовешки ценности, които екипът на ЧОУ „Цар Симеон 
Велики” цели да предаде на своите възпитаници. Учениците и 
екипът направиха дарение на Дома за деца и лица с увреждания 
в гр. Мездра. Като подарък за коледните празници всяко дете 
от комплекса получи плюшена играчка, книжка за оцветяване, 
учебното помагало „Моята България”, лакомства и напитки. 
На социалното заведение бяха осигурени и продукти от първа 
необходимост. Дарението се реализира и с любезната подкрепа 
на нашите приятели и партньори от магазин „Комсед”, Olympus и 
„Пoбеда”.

От мен зависи
Поредната смислена кауза осъществиха през тази учебна година 
възпитаниците на ЧОУ „Цар Симеон Велики”. Те засадиха липови 
дръвчета в село Иваняне. Инициативата се осъществи съвместно с 
район Банкя и с. Иваняне, а средствата за засаждането на дръвчетата 
бяха осигурени от миналогодишния коледен базар на учениците. В 
събитието се включиха както учениците, така и техните родители и 
жители на община Банкя.

Един по-нетрадиционен патронен празник
#направидобро – под това мото премина патронният празник на любимото ни училище тази година. Вместо традиционен концерт, 
учениците решиха да се включат в три каузи, които да направят живота ни по-цветен и хубав. На 11 май възпитаниците на ЧОУ 
„Цар Симеон Велики” донесоха много красота и смисъл, като засадиха пролетни цветя в с. Иваняне, почистиха екопътека в Банкя 
и паметника на цар Самуил, както и поднесоха рисунки с послания на лекарите на първа линия в борбата с коронавирус от Втора 
градска болница. Празникът и каузите се осъществиха под егидата на Столична община.





Състезание за практическа наука  .Асен Йорданов”
Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” в сътрудничество с над 10 организации, сред които 
„Технократи”, списание InGlobo, Фондация „Сай Хай”, служители на IBM, TechnoMagicLand, ARC 
Academy, Химикотехнологичен и металургичен университет - София, организира първото по рода си 
състезание за практическа наука „Асен Йорданов”. В него се включиха ученици от над 10 училища 
от София и страната. Те бяха разделени на отбори и решаваха специално подготвени мисии в две 
възрастови категории. Получиха награди от Inglobo, IBM, Тинузавър, а 7 отбора спечелиха награда - 
посещение в лаборатория Comac Medical. Нямаме търпение за следващото издание догодина!

Великден без отпадъци

Двуметрова книга на пл.  Славейков” по повод 24 май
През изминалата 2021 година ЧОУ „Цар Симеон Велики” и Фондация Българска Памет 
инициираха поставянето на арт инсталация на площад Славейков в София, която носеше 
името „В началото бе Словото”. Целта й беше да припомни на гражданите и гостите на 
град София уникалността и богатството на българската писменост и култура. Изложбата 
включваше и арт кубчета с цитати на ученици и учители от училището, свързани с красотата 
на българския език. 

С наближаването на великденските празници, учениците 
от начален етап на Частно училище „Цар Симеон Велики” 
взеха активно участие в новата инициатива на БГ Бъди 
Активен и @Място България – „Великден без отпадъци“. 
Целта на проекта е да се използват материали повторно 
или рециклирани такива и да се изработят от тях картички, 
украса и други продукти, подходящи за празника.

Седмица на спорта MOVE Week 2021

Частно училище „Цар Симеон Велики“ се включи в седмицата на 
физическата активност и спорта MOVE Week. Екипът организира 
специален спортен празник на тема „Бързи, смели, сръчни”, а учениците 
от начален етап участваха в различни игри и приключения като скачане с 
чували, надпревара с тротинетки, народна топка и специалната забавна 
игра с кисело мляко.

„Изключително важно е да продължим да работим за повишаване 
на физическата активност и работата в екип у децата, заредени с още 
повече сили, защото именно тя може да допринесе за цялостното им 
благополучие и здраве в дългосрочен план”, коментира д-р Росица 
Врабевска, основател на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики”.

Училището получи и благодарствен адрес и сертификат за отдадеността, 
желанието и ентусиазма, с който се включи в Европейската седмица на 
физическата активност и спорта, организирана от Сдружение БГ Бъди 
Активен.

”

”



Пет срещи на Родителска академия
И тази година Родителската академия на ЧОУ „Цар Симеон 
Велики” постигна своите цели въпреки ситуацията в страната. 
Като част от нашата визия създадохме общност от родители, 
учители и специалисти, с които обсъждахме важни въпроси 
за семейството, образованието и децата. Реализирахме 
редица срещи между специалисти и родители, които 
вярваме, че помагат за едно по-добро разбиране на децата 
и по-осмислено усещане на техния свят и потребности.

Табела на ценностите усмихва жителите и гостите 
на гр. Банкя

Приключенска лятна академия на  ЧОУ
 Цар Симеон Велики”

Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” 
взе участие в Алея на книгата - Банкя

Училище „Цар Симеон Велики” успя да реализира още една своя идея през учебната 2020/2021 г. С 
подкрепата на район Банкя поставихме специална двуметрова табела в парка на града. Целта й е освен 
да краси с позитивни и цветни послания, да напомни на родителите и децата едни от най-важните 
общочовешки правила и ценности в живота, както и думите, които ежедневно трябва да си повтаряме. 
Инсталацията завършва с категоричното послание „В свят, в който можеш да бъдеш всичко, което 
поискаш, БЪДИ най-добрата версия на СЕБЕ СИ!“. 

Ежегодната лятна академия на ЧОУ „Цар Симеон Велики” 
тази година беше на тема „Земята на приключенията”. В 
продължение на пет вълнуващи седмици участниците се 
потопиха в една нова земя – твориха, приключенстваха и 
спортуваха на чист въздух.

Нашата мисия по време на академията беше децата да развият 
своите умения през правене на нещо ново. Заложихме на 
забавлението, изследването на природата, културата, спорта 
и езиците. 

На 17 и 18 юли 2021 г. екипите на Частно училище „Цар Симеон Велики”, Частна гимназия по 
природни науки и предприемачество „Асен Йорданов” и Фондация Българска Памет взеха 
участие в изложението „Алея на книгата“ в град Банкя. Там те разказаха повече за дейностите 
и мисията на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” и представиха учебното помагало 
„Моята България“.

Изданието е реализирано съвместно с Фондация Българска Памет и издателска група „Просвета“ 
и въпреки че е предназначено основно за ученици между 5-12 клас, то е подходящо и за по-
широка читателска публика, интересуваща се от българска история, за студенти в хуманитарни 
специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата.

”

”



МЕДИИТЕ ЗА НАС МЕДИИТЕ ЗА НАС

Д-р Врабевска, имате 20-годишен опит в научно изследователската 
дейност – къде е пресечната точка между кариерата на доктор, 
бизнесдама и управител на образователна структура?

Как опитът ви в бизнеса ви помага в управле нието на 
Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“?

Какво представлява индивидуалният подход, който прилагате?

Каква е вашата лична професионална мисия?

В изграждането на работещи 
структури и до бавянето на 
стойност в обществото. Завър
ших медицина, защото исках да 
се занимавам с наука, което ми 
даде много и различни умения. 
Компанията ни Comac Medical 
растеше, а един растеж трябва 
да бъде управляван с помощта на 
правилно подбран екип. Тогава 
видяхме действителността на 
пазара на труда – липсата на 
достатъчно добре квалифицирани 
научни кадри и необходимостта 
от връзка между средното и 
висшето образование и съответно 
между висшето образование 
и бизнеса. Нашата мисия е да 
запълним тази празнина.

Управляваме го по същия начин, както и компа нията – стараем се да обхванем 
целия спектър от услуги. Предлагаме яслена грижа, детски гра дини, основно 
училище, гимназия, център за ра бота с деца със специални образователни 
потребности и център за обучение на учители. И тъй като родителите са третият 
участник в образователния процес – създадохме и Родител ска академия.

Така предоставяме една комплекс на визия за съвременно образование и 
възпитание на много високо ниво. Това е доста иновативно за консервативна 
сфера като образованието, къ дето всички процеси са повече или помалко 
пре върнати в статукво. Предизвикателство беше и изграждането на екип, 
който да припознае и подкрепи тази визия и начин на работа.

Основният фокус в нашата работа е един – де тето да е в центъра на 
образователния про цес. Залагаме на приемствеността и на плав ната връзка 
между всички етапи. Обучението при нас е базирано на това да не се наизустя
ват уроци, а поскоро да се търси информация, да се решават проблеми с 
помощта на анализ и натрупване на знания – подход, който се струва странен 
на много от амбициозните родители, които смятат, че децата им трябва да са 
пълни отличници на всяка цена, но нашата визия за об разователния процес 
е поразлична.

ОСНОВНИЯТ ФОКУС В НАШАТА РАБОТА Е ЕДИН – 
ДЕТЕТО ДА Е В ЦЕНТЪРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Да създам работеща структура, еталон за ка чествено образование – 
с мотивирани и уважа вани учители и ученици, които да излизат от 
образователните ни организации като изградени и успешни личности.

Детето в центъра
на образованието

Д-р Росица Врабевска управлява Образователен комплекс 
„Цар Симеон Велики“ с мисъл за децата



Защо да изберем частното образование?

За проблемите в българското образование се говори много, започвайки още от 
първата среща на детето с образователна институция – детска градина, след 
това училище, гимназия и така по дългия път чак до университета. В началото на 
годината коментирахме митовете около частното образование в специален лайв, 
подготвен от нашите партньори от BGMamma. Водещ на събитието бе Ники 
Кънчев, а на въпроси на родители отговаряха др Росица Врабевска, основател 
на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” и Анита Гонева, директор на 
Частна детска градина „Росица”.

„Стремим се да предоставим на децата всичко, което е необходимо за 
тяхното развитие по най-добрия начин и бидейки в тази среда те да могат 
да изпълнят техния потенциал. Нашата мисия - звучи малко помпозно - 
но ние искаме децата да бъдат щастливи, да растат в среда на любов и 
уважение и да бъдат в центъра на образователния процес”,
коментира др Врабевска.

„Ефективното преподаване се случва когато 
се вслушваме в учениците. Децата в моята 
класна стая споделят много активно с 
мен, защото аз споделям много с тях. Това 
ги учи да развиват своята емоционална 
интелигентност.”

Това сподели нашият прекрасен преподавател
Иван Драгомиров в предаването „Отблизо” по БНТ. 

Жените, които променят:
д-р Росица Врабевска
Най-голямата ми печалба е, че създавам нещо смислено

МЕДИИТЕ ЗА НАС МЕДИИТЕ ЗА НАС





Първият брой на училищен 
вестник „Златен век” е вече факт
 
По повод 24 май нашите четвъртокласници 
с класен ръководител г-жа Невсе 
Люманкова решиха да създадат първия 
училищен вестник, който носи името 
„Златен век” – с поглед и признателност 
към патрона на нашето училище 
цар Симеон Велики. В изданието са 
поместени интересни интервюта с 
хора от училищната общност, есета и 
картини на нашите прекрасни ученици. 
Екипът на ЧОУ „Цар Симеон Велики” 
приветства проактивността и енергията на 
четвъртокласниците, ще продължи тази 
традиция и планира вестникът да бъде 
запазена марка и лице на училището, в 
който учениците да творят и да се изявяват 
свободно.

ЧОУ „Цар Симеон Велики” на гости на Intelligent Music Studios 

Висока оценка и удовлетворение от страна на родителите през 
учебната 2020/2021 г.

Повишаването на музикалната култура у 
нашите ученици е един от приоритетите на 
екипа на ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Точно 
затова прекрасните ни шестокласници, 
заедно с техния учител по музика г-н Адриан 
Николов, посетиха музикалното студио на 
българската супергрупа Intelligent Music Pro-
ject, основана от д-р Милен Врабевски.
Учениците бяха посрещнати от музикалния 
продуцент на групата Иво Стефанов, който ги 
запозна с процеса зад създаването на една 
песен, а големият български китарист Бисер 
Иванов зарадва малчуганите с атрактивни 
сола на китара.

Ръководството на Частно училище „Цар Симеон Велики” провежда своята традиционна 
следсрочна анкета с родителите на нашите ученици, която да ни покаже как те оценяват 
процеса на работа в учебното заведение.  

Общата удовлетвореност от работата на учителите на „Цар Симеон Велики” е оценена 
от родителите с 8,84/10, което е с една точка повече от оценката им в края на първия 
учебен срок. Родителите отбелязват като изключително успешно справянето на 
училищния екип със ситуацията с дистанционното обучение, както и подобряващия 
се индивидуален подход към всеки един ученик и начина на комуникация между 
ученик-учител-родител. Подобрява се отношението на родителите към качеството на 
преподаване, след като излязоха първите резултати от състезания, национално външно 
оценяване и матурите, на които учениците ни постигнаха високи резултати.

През втория срок като добри практики в училището родителите оценяват седмичната 
обратна връзка за всеки ученик, баланса между работа в клас и домашна работа, 
часовете на блокове, практическото прилагане на наученото във всичките му форми, 
както и допълнителните занимания в „Цар Симеон Велики”.

Като мотивация към нашия екип послужиха и отговорите на въпроса към родителите 
кое биха препоръчали да подобрим. Това е организирането на допълнителни 
тематични занимания извън училище, от които учениците да добият реална представа 
за изучаваното (разбира се, реализацията на тази препоръка е свързана пряко и с 
епидемичната обстановка). Забележката от края на първи срок, свързана с нивото на 
дисциплина сред учениците, вече не присъства в отговорите.

Благодарим на всички родители, които се включиха в анкетата ни! Обратната връзка 
е много важна за целия екип на Частно училище „Цар Симеон Велики”, защото да 
вървим напред е по-лесно, когато сме заедно!

любопит
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