
124 г.  38 ОУ „Васил Априлов“ София 

• Свилен Василев – VI В 

• Мартина Пенчева – бивша уч-ка 

• Василена Пенчева - ст. учител, родител 

 

 



История 

38 ОУ Васил Априлов е едно от най-старите в София. 

Училището носи името на видния български 

възрожденец, а 23 март – денят, в който Васил Априлов 

е направил своето завещание, е негов пратронен 

празник. 



През 1896 г. 38 ОУ се отделя като третокласно училище 

от Софийска девическа гимназия със 188 ученици и 13 

учители. През 1900 година става прогимназия и се 

преименува във 2-ро Софийско петокласно училище. 

Сегашната сграда е построена през 1912 – 1914 година. 

По време на войната е използвана за болница. От 1920 г. 

училището е известно като 10-то основно училище „В. 

Априлов“, а днешното име приема след 09.09.1944 

година. През 1970 г. училището е наградено с орден 

„Кирил и Методий“ – 1-ва степен. 



38 ОУ „Васил Априлов“ София ДНЕС 



38 ОУ „Васил Априлов“ - галерия 







Васил Априлов - биография 

Васил Априлов е роден на 21 юли 1789 г. в гр. Габрово. 

На единадесетгодишна възраст брат му, търговец, го 

отвежда в Москва (1800). Впоследствие Априлов 

завършва гимназия в Брашов и за кратко следва 

медицина във Виена (1807 – 1809).  



Решителен поврат във възгледите на Априлов 

предизвиква прочетената от него през 1831 г. 

книга на Юрий Венелин „Древните и сегашните 

българи“. Под нейно влияние се посвещава на 

просветното и културно издигане на българския 

народ. През 1835 г. с помощта на Николай Ст. 

Палаузов, на братята Константин и Димитър 

Мустакови, на други български търговци в 

странство и на митрополит Иларион Търновски, 

открива в Габрово първото чисто българско 

взаимно училище, сегашната Априловска 

гимназия. 



Заветът на Васил Априлов 



Избрани мисли 





Априловската гимназия днес 

През 1847 г. Априлов посещава 
Габрово. На връщане за Одеса 
умира в Галац от мъчилата го 
дълги години туберкулоза. 
Завещава на габровската община 
значителна сума, с която да се 
построи нова сграда за 
основаното по негов почин 
училище. Първоначално е 
погребан в Галац, а впоследствие 
останките му са пренесени в 
двора на Априловската гимназия. 
През 1935 г. пред училищното 
здание му е издигнат паметник. 



Априловската гимназия - галерия 



ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК! 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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