
БУРГАСКОТО УЧИЛИЩЕ 
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО



Образованието през Възраждането

В Османската империя българската интелигенция няма друга
възможност за реализация освен като учители или свещеници.

Училищата са силата, чрез
която българите се надяват да се
приобщят през Възраждането към
постиженията на модерния свят.

По време на Възраждането е
въпрос на чест, дори за жителите на
най-малкото село, да имат училище,
чиято сграда обикновено е най-
хубавата.



Основите на народната просвета в Бургас

Основите на народната просвета в Бургас са положени
през 1865, когато в Бургас е открито първото българско училище.

▪ То е частно, издържано от училищни такси и волни
дарения.

▪ Обучавало е по програмата на старите килийни училища.

▪ Като учебни предмети се преподавали църковните
книги: филида, октоих, псалтир, апостол, църковно пеене,
писане и четирите аритметични действия.



Поп Георги

В края на 1867 в Бургас се заселва
поп Георги Стоянов. Той дава силен тласък
на борбата за независима българска църква
и народното просвещение в пристанищния
град. По това време населението на
региона е било смесено, съставено
предимно турски и гръцки етнически групи.



11 май - празникът на Св. св. Кирил и Методий

На 11 май 1868 година родолюбецът
поп Георги свикал съвещание на първите
българи в Бургас - Димитър Бракалов, Яни
Русалиев, Койчо Райков, Никола Камбуров и
Сава Хаджидечев и инициирал създаването
на българска църква и училище. Била
организирана подписка за събиране на волни
пожертвования от българското население в
Бургас. А през 1869 поп Георги дарил своя
къща, в която били устроени българска
църква и първото българско училище в града.



В ПАМЕТ НА ПОП ГЕОРГИ Е ПОСТАВЕН БАРЕЛЕФ НА ВХОДА НА ЦЪРКВАТА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. ИЗГРАДЕНА Е И АРКА С ПАМЕТНА ПЛОЧА.

«ТУК ПРЕЗ 1869 ГОДИНА СЕ ОТКРИВА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ,
ОСНОВАНО ОТ ПОП ГЕОРГИ. УЧИТЕЛИ БОЯН КЕРЕМИДЧИЕВ, САВА КАТРАФИРОВ
И СТОЯН ШИВАЧЕВ»



20 април 1869 г. - първият ден на Великден

На 20 април 1869 е получено разрешение за откриване на
българска църква „Св. св. Кирил и Методий” и българско
училище в Бургас. Така заедно с църквата се открива Първото
българско класно училище в Бургас, чийто наследник е днешното
СУ „Св. св. Кирил и Методий“. За първи учител общината кани
Боян Керемедчиев.

1869 – 1870 г. Първоначално в училището се записват само трима
абаджийски чираци, но до края на учебната 1870 година броят
на учениците нараства на 15.

1872 г. За учител е назначен революционера Сава Катрафилов.



Главен учител става Стоян Шивачев – просветител и
педагог, който оставя трайни следи в историята на Бургас и
района.

▪ Първоначално обучава 20 - 25 деца, но постепенно броят им
нараства до 70.

▪ Въвежда много подобрения и новости: с помощта на
училищното настоятелство отменя таксата за обучение;
разделя учениците на 4 отделения, в които се изучават
предметите: български език, българска история, закон божи,
числителница, краснописание, църковно пеене и др.

1875 г.



ПОСРЕЩАНЕТО 
НА ОТРЯДА НА 
ПОЛКОВНИК 
ЛЕРМОНТОВ В 
БУРГАС

Главният учител 
е един от 
посрещачите и 
произнася 
пламенна реч. 



В първата година след Освобождението за учителка е
избрана Теофана Маркова-Каракостова, която въвежда
разделянето на учениците на отделения (първо и второ).
Занятията продължават да се водят в дъсчената къща на поп
Георги. На следващата учебна 1878/79 училището е разделено на
две – мъжко, което продължава занятията си в къщата на поп
Георги и девическо, което е преместено в наета частна къща.

На 16 февруари 1888 в Бургас избухва пожар. Училището
изгаря. През юли същата година градските власти вземат
решение за обособяването на площад „Св. св. Кирил и Методий”,
на който да се изградят храм и училище, носещи имената на
първоапостолите на българското слово. Носещи имената на

БУРГАСКОТО УЧИЛИЩЕ МЕЖДУ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И 
9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.



„Княгиня Клементина” е било училище на мястото на училище „Св. св.
Кирил и Методий”, кръстено на името на майката на Цар Фердинанд.
Любопитното е че в него освен учебни занятия, са се провеждали и
богослужения, тъй като храмът „Св. св. Кирил и Методий”още не е бил
построен.

УЧИЛИЩЕ ,,КНЯГИНЯ КЛИМЕНТИНА”



През 1932 на площада срещу църквата е изградена масивната двуетажна
сграда на народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий. Първите
учебни занятия започват през учебната 1933/34 година. Директор на
училището е Атанас Калфов, а сред първите учители са Георги Попов,
Димитър Kараджов, Мильо Милев, Пеша Шишкова, Стоян Павлов и др.



През 1938 година се поставя началото на създаването на
сакрално-ритуален фонд на училището.

На 15 април 1938 г. се взема решение да се поръча
изработката на училищно знаме с образите на Кирил и
Методий – почетен символ на училището, който присъства в
ритуалния му живот и днес. По-късно към него се добавят други
идентификационни знаци: емблема с изображение на бухал,
символ на мъдростта и знанието, почетна статуетка, сребърни
пръстени за абитуриентите.



Любопитно от 30-те и 40-те години на ХХ век

*Учителският колектив избира директора си.

*Въвежда се ученическа униформа.

*Уредена е училищна аптека, читалня и
безплатни закуски за бедните ученици.

*Матей и Павел Хаджипетрови, собственици на
големите бургаски мелници и почетни членове
на родителския комитет, даряват 30 000 лева за
детско игрище.

*По случай раждането на престолонаследника
Симеон Втори оценките на учениците са
повишени с една единица и за пръв и последен
път в българската история се появява оценката
„7“.

Учителка от 
началото на 20 век



Ученички от 8-ми клас на Бургаската девическа 
гимназия със своята учителка (1925 г.)



Ученички от 8-ми клас на Бургаската девическа
гимназия със своята учителка.( 1925 г.)Духовата музика на прогимназия „Кирил и Методий“

Това е училището 
с първата 
училищна 
фанфарна 
музика в Бургас. 
Инструментите 
са  подарени от 
германски 
войници, 
разквартирувани 
в Бургас по 
време на Втората 
световна война. 



1943 г.

Ученици от трето отделение в 
училище "Св. св. Кирил и 
Методий", водени от госпожа 
Надежда Попова, на манифестация 
по случай 24-ти май

Манифестация на 24-ти май, ден на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост

1951 г.



Ученички от 8-ми клас на Бургаската девическа
гимназия със своята учителка.( 1925 г.)



Учители в Бургас в края на 60-те години



11 май е ден за почит на светите братя Кирил и Методий



Историята на едно училище е като историята на един народ- през класните 

стаи преминават поколение след поколение и отнасят по житейския  си 

път изконната любов на българина към книжовността и знанието 

Историята на едно училище е като историята на един народ- през класните стаи преминават 
поколение след поколение и отнасят по житейския  си път изконната любов на българина към 
книжовността и знанието



Отново е 24 май! Отново звучи ,,Върви, народе възродени ‘‘. 
Честит празник на всички бивши и настоящи възпитаници

и учители на любимото ни училище!



СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ»

УЧИЛИЩЕ СЪС СТАРА ИСТОРИЯ, 
НОВИ ИДЕИ И МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ПРОЕКТЪТ Е ИЗРАБОТЕН ОТ УЧЕНИЦИ ОТ VII КЛАС

РЪКОВОДИТЕЛ: НИНА КОСТОВА

2020 г. 
БУРГАС


