
ГОДИНИ 

Т Р Е Т О  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 
МОНТАНА  



С МЪДРОСТТА НА МИНАЛОТО - 

КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  

НА БЪДЕЩЕТО! 







































1981 г. 

Открит е допълнителен учебен корпус, за 

изграждането на който помагат много родители.   



1993 г.  

Училището приема за свой патрон името на българския 

възрожденец д-р Петър Берон. 

Който има наука, вряд успява! 
 



1999 г. – 2000 г.  
Създадени са паралелки с ранно 
чуждоезиково обучение. 



2005 г. 

Открит е първият компютърен кабинет. На 

следващата година – и втори. Двата кабинета всяка 

година се обновяват. 



2006 г. – 2007 г. 

Създадена е достъпна архитектурна среда. 



2007 г. 

Изработва се знамето на училището. 



    2009 г. – 2010 г. 

ІІІ ОУ «Д-р Петър Берон» - Монтана е бенефициент по 

проект «Школа за личности». Създават се 7 клуба по     

    интереси за развитие на хармонични личности,  

в които се включват 339 ученици. 



2010 г. 

Въвежда се целодневна организация на учебния 

процес в І клас. 



www.tretoou.com 

2011 г. 
Създадена е уебстраницата на училището. 



2012 г. 
Започва дейността си Първо детско 
полицейско управление в училището.  



През 2014 г. е създадено Второ детско 
полицейско управление. 



През 2016 г. започва да функционира и 
Трето детско полицейско управление. 



2012 г. – 2015 г. 
В училище се работи по Европроект «УСПЕХ» 
на МОН. За периода функционират общо 63 
клуба по интереси, в които са обхванати 945 
ученици в извънкласни и извънучилищни 
форми. 





2016 г. 
Стартира Европроектът “ТВОЯТ ЧАС”, към 
който се създават 19 групи и обхваща общо 
273 ученици. 





НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ 
В ОБРАЗОВАНА ЧОВЕЧНОСТ! 



Иван Вълов 

Директор  

от 1962 год.  

до 1975 год. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Венета 
Василева 

Директор  

от 1975 год.  

до 1988 год. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Елена Борисова 

Директор  

от 1988 год. 

до 1998 год. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Теменужка 
Савова-Манчева 

Директор  

от 1998 год. 

до 2003 год. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Татяна Петрова 

Директор  

от 2005 год. 

до 2009 год. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Мариана Калеева 

Директор  

от 2010 год. 

до днес. 

 
  
  
   
   
   
  
  

Всеки от тях носи с чест отговорността да 
бъде: 



Инвестираме  
в образована  

човечност! 

ГОДИНИ 

Т Р Е Т О  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 
МОНТАНА  



           Днес в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – 
Монтана се възпитават, образоват и 
обучават 575 ученици от 45 учители. 





Аз искам да чета! 





Ден на християнското семейство 



Коледари 



1 март 





5 Октомври  
 Международен ден на учителя 



1 Ноември 
Ден на народните будители 



19 Февруари 
Поклон пред теб, Апостоле! 



3 МАРТ 
Национален празник на 

Република България 



24 май 
Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 
 







Ден на усмивката 



1 Декември 



Международен ден за безопасен Интернет 



Ден на розовата фланелка 



14 март - Ден на числото Пи 



Парад на книгите 



Световен ден на Земята 



Седмици по безопасност  
на движението 













Спортни отличия 




