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Short history

Само
седем
години
след
Освобождението на Родопите - на
29.01.1920 г - със заповед №321 на
министъра на НП Цанко Бакалов
Ксантийската Държавна Непълна Смесена
Гимназия се премества в село Райково,
Пашмаклийско. С това се слага началото
на най-авторитетното учебно заведение в
средните Родопи.
Учебните занятия с първия
гимназиален клас започват на 1 март 1920
година.
За
временно
изпълняващ
длъжността директор е назначен Никола
Филипов.
Назначение
в
Райково
получават и някои от учителите на
гимназията в Ксанти.
С помощта на добри хора през
първата година е организирана акция, с
която е преместена и библиотеката с 473
тома книги, списания, учебни помагала и
др.
През пролетта на 1921 година
Ксантийската държавна непълна смесена
гимназия приема за свой патрон Апостола
Васил Левски.
През юли 1923 г. учителският
съвет взема решение с искане държавата
да построи нова сграда за Реалното
училище.
На 24 май 1925 година е положен
основният камък на новата училищна
сграда в Хаджи-османска махала.
През 1934 година тя е завършена
като едноетажна и Държавното училище
се премества в нея. През 1942 година е
завършено изграждането и на втория етаж
на гимназиалната сграда.
Райковската
гимназия
запазва
водещото си място като средно учебно
заведение и след 1944 г. , след като в
страната настъпват значителни промени в
обществено-политическия живот.
Характерно за времето от 1944г до
1959г е , че тя е преименувана в Народна
смесена гимназия “Васил Левски” – гр.

Only seven years after the liberation
of the Rhodope Mountains - on 29.01.1920 by virtue of order No 321 of the Minister of
NP Tsanko Bakalov Ksantiiski, the State
Incomplete Mixed School was moved to the
village of Raykovo, Pashmakliysko. This set
the beginning of the most prestigious school
in the Central Rhodopes.
Classes with the first high school
grade started on March 1, 1920. Nikola
Filipov. was appointed as a temporarily
acting Principal. Appointment in Raykovo
was also received by some of the teachers at
the school in Xanthi.
Activities were organized during the
first year with the help of good people,
thanks to whom the library with 473 books,
magazines, textbooks and others was moved
to Smolyan.
In the spring of 1921 Xanthium
incomplete mixed state school accepts as its
patron The Apostle Vasil Levski..
In July 1923 the Teachers Council
decided to request that the state construct a
new building for the actual school.
On May 24, 1925 the foundation
stone of the new school building in HajiOttoman quarter was laid.
In 1934 it was finished as one-storey
and the state school was moved into it. In
1942 the construction of the second floor of
the high school building was also completed.
Raykovsko School retains its leading
place as a secondary school even after 1944,
when the country's significant changes in
public and political life occurred.
The characteristic of the time from
1944 to 1959 is the fact that the school was
renamed to National Mixed School "Vasil
Levski" - Smolyan and it increases the flow
of thirsty for knowledge and education young
people. So in 1950 the number of students in
it is 420, and in 1954 - 524 ...
The years up to 1959 are the time of
final approval of Raykovsko School as a

Смолян и в нея се увеличава притокът на
жадни за знания и просвета млади хора.
Така през 1950г броят на учениците в нея
е 420, а през 1954 г – 524...
Годините до 1959 г са време на
окончателно
утвърждаване
на
Райковската гимназия като едно водещо и
елитно училище за нашия край.
От 1959 до 1978 година средното
училище става Средна политехническа
гимназия “Васил Левски” , а от 1979 до
1983 година е Политехническа гимназия
“Васил Левски”.
От 1983 г до 1990г гимназията е
Единно средно политехническо училище
“Васил Левски” с профил математика гр.
Смолян, т. е. Гимназията е вече
математическа. От 1987 година са
разкрити математически паралелки със
засилено изучаване на английски език, а
през 1989 г паралелките са вече 19.
Започналото
тогава
чуждоезиково
обучение в училището, днес е вече
традиция и всяка година дава по-големи
шансове за реализация на завършилите
гимназията ученици, включително и за
приема им във ВУЗ-ове на други страни.
За учебната 1990/1991 год. се
приемат 5 паралелки с ученици от VІІ
клас
с
профили:
математика
и
информатика, химия и биология - всички
с разширено изучаване на западен език.
И днес ПМГ “Васил Левски ” е
най-реномираното
средно
учебно
заведение в Средните Родопи, водещо по
успеваемост, що се отнася до приема на
възпитаниците му във ВУЗ. Средно 90%
от завършващите са приети в ВУЗ в
страната и чужбина.

leading and an elite school for the area and
the region.
From 1959 to 1978 the secondary
school became Secondary Polytechnic
School "Vasil Levski" and from 1979 to
1983 it is the Polytechnic School "Vasil
Levski".
From 1983 to 1990, the school is
United Polytechnic School "Vasil Levski"
with Mathematics section, town of Smolyan,
ie the high school becomes Mathematical
one. From 1987 mathematical classes with
enhanced mathematical learning were opened
and in 1989 the classes are already 19. Then
the language learning at the school started
which is already a tradition and each year
provides more chances for the realization of
the graduating school students, including
their admittance to universities in other
countries.
For the academic year 1990/1991, 5
classes with students from grade VII were
admitted, the sections were: mathematics and
informatics, chemistry and biology - all with
advanced study of foreign language.
Today PMG "Vasil Levski" is the
most renowned high school in the Rhodope
Mountains, leading in its success and in
regard to the graduates admittance at Higher
Institutions and Universities. Average 90%
of the graduates are admitted into universities
in the country and abroad.

