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През своята 45 годишна история, училището минава през различни етапи 

на развитие – наследник е на седмо основно училище и средно политехническо 
училище с изучаване на руски език. 

През 1992 година в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен се поставя началото 
на Профил „Изкуства“ – музика, изобразително изкуство и хореография и 
Профил „Чужди езици“.
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The predecessor schools were a primary school and a secondary school with 

intensive learning of Russian. Both schools merged twenty-seven years ago and Sava 
Dobroplodny Secondary School with intensive learning of arts and languages was 
established. 
 Since 1992 there are classes with intensive learning of music, art 
choreography and foreign languages in Sava Dobroplodny Secondary school
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общо 139 учители, от които: 
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Училището е асоциирано към ЮНЕСКО, определено е 

за училище – база по руски език от МОН и РКИЦ – 

България, а от 2015 г.  членува в “Секция на училищата с 

профилирано и разширено изучаване на музика в Р 

България“ – СУПРИМ, към асоциацията на Европеий ските 

музикални училища и Асоциацията на училищата с 

профилирано и разширено изучаване на хореография - 

АУПРИХ. Водещо е в региона по проблемите на 

европеий ската комуникация и интеграция. 

    

The school is a member of UNESCO Associated 

Schools Network, it has been chosen by Ministry of 

Education as a training center for  university students, 

studying Russian. Moreover, since 2015 it is a member of 

“Bulgarian Music School Union“ /SUPRIM/, part of the 

European Music School Union as well as member of the 

Associated Teaching Choreography Schools Network 

/AUPRIH/ . The school is a regional leader in terms of 

social integration. 
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НОЩ НА ИЗКУСТВАТА 

     Възможност за осъществяване на творчески идеи, за 

креативност и иновации, за сценично поведение и за 

емоционално преживяване на изкуствата, за 

приемственост между творците от различни поколения 

и за адаптиране на младите хора към училищната 

общност.

     It is a unique opportunity for our students to express 

their creativity and talents, to perform on stage, to 

experience emotionally the feeling of being artists,  singers 

or  dancers as well as a possibility to establish a sense of 

school community and friendly atmosphere among students. 

 



ПРОФИЛ  „МУЗИКА“ 

Пиано
Цигулка
Китара

Акордеон
Гайда
Кавал

Ударни 
инструменти

Класически 
хор

Народен 
хор

Народен 
оркестър

Гаий дарски
оркестър

Вокална 
формация
„Унисон“

Инструментални 
ансамбли:

клавирно дуо 
китарна 

формация

Народно 
пеене

Естрадно 
пеене

Класическо 
пеене

Джаз
пеене

Поп
пеене



Piano
Violin
Guitar

Accordion
Bagpipe

Folk pipe
Percussion 

instruments

Classical 
choir Folk choir

Folk 
orchestra

Vocal 
group

„Unison“

Folk 
singing

Modern
singing

Pop
singing

MUSIC CLASSES 

Jazz
singing

Instrumental 
groups:

Piano duet, 
guitar group

Bagpipe 
orchestra

Classical
singing



КЛАСИЧЕСКИ ХОР

MUSIC CLASSES 



НАРОДЕН ХОР FOLK CHOIR



ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ
КЛАВИРНО ДУО, 
КИТАРНА ФОРМАЦИЯ И ДРУГИ.

INSTRUMENTAL GROUPS
PIANO DUET, GUITAR GROUP ETC.



НАРОДЕН ОРКЕСТЪРНАРОДЕН ОРКЕСТЪР

FOLK ORCHESTRAFOLK ORCHESTRA



ГАЙДАРСКИ ОРКЕСТЪРГАЙДАРСКИ ОРКЕСТЪР

BAGPIPE ORCHESTRABAGPIPE ORCHESTRA



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Нашата таий на е много проста:
правим всичко със сърце, душа и 

вдъхновение.
Затова успяваме!

Our secret is very simple:
we do everything with 

inspiration!
That’s why we succeed!
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