
Интервю с директора – г-н М. Митов 
1. Г-н Митов, знаем, че сте възпитаник на нашето училище -  Национална 

хуманитарна гимназия „Св св. Кирил и Методий”. Различен ли е начинът, по 
който виждате Гимназията от позициите на бивш ученик и от позицията на 
настоящ директор? 

   - Във всички случаи, като ученик си от едната страна, като ръководител си от 
другата страна. Ръководител е отговорна длъжност, отговарящ за всички ученици, 

така че разликата е много голяма. 

2. Как се решихте да станете директор на една толкова  елитна гимназия и от 
колко време сте на тази длъжност? 

    - От 3 години съм на тази длъжност и го приех като отговорност, която трябва да 
приема, с оглед на това, да се продължи работата в Гимназията и да се продължи 
изграждането на нашия имидж такъв, какъвто Гимназията имаше през годините. 

3. Трудно ли е да бъдеш директор на гимназия? 

    - Ами не е лесно, но не е и толкова трудно, с оглед на това, че Гимназията има добър 

екип, изграден с годините. Вие като ученици също сте достатъчно добри, умни и 
интелигентни, така че всичко е в рамките на нормалното. 

4. Какво е Вашето мнение за ученическите униформи и за идеята „Един ден без 

униформи” в училището? 

   - Това е обект на дълъг разговор, но моето мнение е, че униформите са важни и 

полезни, а що се отнася до това - „Един ден без униформи”, по този въпрос може да се 
говори много тогава, когато Вие, учениците, решите да инициирате такъв разговор с 
ръководството и с учителите. 

5. Учителите получават ли някакви оценки за работата си, както ние, 
учениците, за ученето си? 

   - Учителите получават такива оценки, има формирана комисия  в училище, която 

комисия в края на всяка учебна година по определени критерии, които  са обсъдени 
на заседание на  Педагогическия съвет и са приети, оценява учителите за тяхната 

работа. Включително, твърде вероятно е от новата учебна година Вие като ученици 
също да имате право да давате оценки. 

6. Имат ли право учителите да носят дънково облекло? 

    - Що се отнася до дънковото облекло, в нашия правилник е записано,  че учителите 
трябва да носят облекло, което да отговаря на високия им статус в обществото. Не е 

упоменато специално нищо конкретно за дънковото облекло. 

7. Какво е мястото на нашата Гимназия сред другите средни учебни заведения 
в Благоевградска област? 

    -  Мястото на нашата гимназия е много важно. Първо, в исторически план това е 
първото средно училище в Югозападна България и едно от първите в страната. В този 
смисъл то е дало образование на много възпитаници, които са продължили всъщност 

делото на Кирил и Методий и разпространявайки техните идеи, те са се превърнали в 
един своеобразен продължител на тези  идеи. От друга страна,  днес училището заема 

също много важно място - ако направите справка с резултатите от матурите, вие ще 
видите, че нашите ученици са от най-добре представящите се и в момента.  

8. Какво е Вашето послание към учениците? 

    -  Моето послание е, че най-важното за вас, учениците, е да бъдете живи и здрави, и 
другото, което ми се иска, е малко повече да се вслушвате в съветите на учителите и 
на родителите си. 

 Милена Герова, Ха 

  


