
Народността не пада там, дето знаньето живей! 
 

   Гимназията – внушителната сграда 
край Марица, уникално явление в българската история! 
*************************************************** 
Новите технологии като продължители на традициите  -   
информатика, компютърни науки, онлайн обучения                                              

             

 

                 
    
 
 



                    Въведение 
 
Както се подразбира и от корицата, основните  акценти в следващите 
страници на  тази книга в хронологичен план са два: минало и сегашно, 
което подготвя бъдещето време. И този мост през годините не е избран 
произволно, а преди всичко се опира на историята на образовананието в 
Пловдив.  
Да, знаем, че днес в града има десетки гимназии и много повече начални 
училища, вече утвърдени университети с редки специалности. Всяка епоха и 
нейните влиятелни   хора са се постаряли да оставят своя отпечатък  не само 
в материалното съзиждане на Пловдив, но и за обогатяване на неговото 
културно наследство. А този процес минава задължително през 
образованието на жителите на града, които от своя страна бавно, с много 
труд и целенасочено старание, са прокарвали пъртини първо в непознати 
области, а след това   са и утвърждавали традициите. 
А тук първенството на класното епархийско училище „Св. Кирил и Методий, 
създадено през 1850 година,  е безспорно. Това, че през различните епохи 
по различни причини неговото име е било променяно, не влияе на факта, че 
респектиращата сграда край брега на река Марица е „натежала“ от история 
и нещо повече – продължава да я твори и днес за прослава на родния град 
Пловдив. И няма област в обществения живот на държавата от началото на 
школото до днес, в която то да не е дало своите изавени личности. 
Днес, второто десетилетие на 21 век, пак в духа на хуманитарните традиции, 
времето налага и един друг съществен отпечатък – непознато бързо 
развитие и приложение на нови технологии в материалния живот, всяко 
изоставане от които те изпраща в отбора на догонващите. А без адекватно 
образование и обучение по неволя ще се озовеш там. Затова пак в Пловдив, 
но в южната част на града, се изгради и обособи през последните години 
образователен комплекс за обучение Тех парк Оптела. В него днес както 
реално действащи, така и в перспектива,  са обособени няколко учебни 
заведения и фирми за обучения  предимно в областта на новите технологии. 
Сътрудничеството с водещи индийски компании донесе ноу-хау при 
обученията, което се използва от водещи фирми от Европа, Азия, Америка и 
Африка. Сътрудничеството, укрепено и със специален меморандум, дава 
възможност на  пловдивските фирми да подпомогнат с повече контакти в 
Европа индийските си партньори. 
Но нека в две части да се запознаем с подробностите... 
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Основателят 

  

Найден Геров Хаджиберович е български писател, езиковед, фолклорист, 
общественик и създател на едно от първите класни училища в България.  

Роден е на 23 февруари 1823 г. в Копривщица. Син е на килийния учител Геро 

Добревич (1775-1864), прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта 

„Българи от старо време“. Автор е на „Речник на блъгарский язик“ (1895–

1904). 

Учи в килийното училище на баща си, в гръцко училище в Пловдив от 1834 – 

1836 г., в Копривщица от 1836 г. — при Неофит Рилски. По настояване на 

Неофит Рилски през 1839 г. заминава за Одеса, където завършва 

Ришельовския лицей през 1845 година. Приел руско поданичество, Найден 

Геров се завръща в Копривщица и от 1846–1850 г. e преподавател в откритото 

от него двукласно училище. По негова инициатива то е наречено „Свети 

Кирил и Методий“. 

Найден Геров взима активно участие в борбата срещу фанариотското 

духовенство, публикува статии в периодичния печат в защита на българските 

национални интереси. По време на Кримската война от 1853–1856 г. 
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подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за 

учебното дело. 

От 1857 г. Найден Геров е назначен за вицеконсул на Русия в Пловдив, което 

му дава по-голяма свобода да продължи просветната си дейност до 

Априлското въстание. По време на Априлското въстание от 1876 г. развива 

дейност в защита на българския народ. 

Найден Геров почива на 9 октомври 1900 г. на седемдесет и седем годишна 

възраст, заемайки достойно и авторитетно място в езиковото ни 

строителство. 

 

Великият ученик 

 

 
 

За нашия народ Левски е еталон. Еталон на чест, доблест, скромност, 

отдаденост. Всеки, у когото общественото взема връх над личното, носи този 

еталон в себе си. За учениците и учителите от хуманитарната гимназия "Св.Св. 

Кирил и Методий" Пловдив, Васил Левски със свободолюбието, 

бунтовността, далновидността си е вечен кумир. Защото едно училище не 
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принадлежи само на днешните ученици. В много по-голяма степен то 

принадлежи на великаните, преминали през неговите класни стаи. Преди 145 

години Левски е учил в това училище…. 

През учебната 1863/1864 г. дякон Игнатий постъпва в Пловдивското класно 

училище, с главен учител Йоаким Груев. Свидетелства за това ни дават 

сериозни автори. Самият Груев в мемоарите си, споменавайки най-изявените 

свои възпитаници посочва: "…Иван Вазов и няколко калугерчета, между 

които известния дякон Василий /Левски/". 

Иван Евстатиев Гешов, водач на Народната партия, учил в Епархийското 

училище от 1856 до 1864 година, описвайки сградата на училището пише: 

"…стаи, в които живееха пансионерите на главния учител Йоаким Груев, и в 

които, в скоби казано, аз се запознах с Васил Левски." 

Захари Стоянов, автор на първата биография на Левски, озаглавена "Васил 

Левски "/Дяконът/", отбелязва: "По настояване обаче на някои пловдивски 

граждани пред вуйчо му, тоя последният едвам склони да спомогне на 

Левски, за да остане в пловдивското училище". Стр.52, 1884г. 

Достоверността на записаното е вън от всяко съмнение и точно е определена 

годината, когато Левски постъпва в училището – 1863, след разпускането на 

Първата българска легия в Белград, в която Левски е участвувал. Доказано в 

нашата историография е и това, че Левски е бил задържан в Пловдивския 

затвор, откъдето е освободен по застъпничеството на д-р Рашко Петров 

/също участник в Легията/. 

Ценни сведения за ученичеството на Левски в Пловдив намираме и в книгата 

на Димитър Дойчев "Левски в светлина", където се възпроизвеждат думите 

на Генчо Койчев: "Помня Левски още като ученик на Йоаким Груев в старото 

пловдивско школо. Знам, че когато Левски напускаше училището и замина за 

Карлово, бе изпратен от другарите му, съученици по него време." 

От тези данни в съзнанието ни израства още по-ясен образът на Апостола, 

търсещ високо образование, за да служи по-добре на своя идеал. В 

училището Левски не се откъсва от революционната борба. Според сведения 



от Христо Иванов-Големия, през есента на 1863 г. в Епархийското училище се 

е състояло тайно съвещание, в което участвували Левски, Христо Иванов, 

учителят Никола Ковачев и неговият брат Христо Ковачев,  което поставя 

началото на  организираната съвместна работа  по народното 

дело,  или  както Христо Иванов-Големия казва: "И от тогаз е зародишът на 

народните работи". 

Доказаното присъствие на Левски в живота на училището дава право да 

отъждествяваме неговото величие с безсмъртието на десетки ученици от 

същото школо, дали живота си за свободата. Сред тях са Петър Бонев, Тодор 

Каблешков, Найден поп Стоянов, Христо Търнев, Пере Тошев и много други. 

 

Духовни първенци 
  

Димчо Дебелянов 

 
 

Димчо Дебелянов е роден на 28 март 1887 г. в Копривщица. Той е 

последното, шесто дете в семейството на Вельо Дебелянов и Цана Илиева 

Стайчина. Кръстен е на дядо си Динчо Дебелян. През 1896 г., след смъртта на 

бащата, семейството се премества в Пловдив при най-големия брат Иван. Там 

Димчо Дебелянов учи в „Жълтото училище“, по-късно в Пловдивската мъжка 

гимназия,сега Гимназия с хуманитарен профил "Св.Св. Кирил и Методий" 

където пише първите си стихотворения, които после изгаря.  



През 1904 г. семейството на Дебелянов се преселва в София и наема квартира 

на ул. „Оборище“ 46. През 1906 г. в списание „Съвременност“ са отпечатани 

първите публикувани творби на поета: „На таз, която в нощи мълчаливи“, 

„Когато вишните цъфтяха“Пенчо Славейков, малко по-късно и Пейо Яворов. 

и други, които са подписани с името Димчо Дебелянов. По това време той е 

на 19 години  

След 1907 г. Димчо Дебелянов сътрудничи на „Българска сбирка“, 

„Съвременник“, „Нов път“, „Оса“ и други издания. В хумористичните 

издания той печата сатирични творби с псевдоними, като Аз, Амер, Тафт, 

Сулбатьор и други. През есента на 1907 г. се записва в Юридическия 

факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, следващата 

година се премества в Историко-филологическия факултет, но следва само 

две години. Любознателен по природа, научава френски, руски, английски 

език и превежда автори като Бодлер, Верлен, дори Шекспир. 

В края на октомври 1912 г. Димчо Дебелянов е мобилизиран в 22-ри пехотен 

тракийски полк в Самоков. Две години по-късно е произведен в чин 

подпоручик. На 29 януари 1916 г. Димчо Дебелянов пристига на 

Македонския фронт, където престоява около осем месеца. Загива на 2 

октомври 1916 г. в около 10 часа сутринта в боя близо до Горно Караджово 

(днес Моноклисия) като командир на рота, навършил 29 години и 6 месеца. 

Погребан е на следващия ден в двора на българската църква в Демир хисар. 

През 1931 г. по инициатива на литературния кръг „Живо слово“, костите му 

са пренесени в родната му Копривщица. По-късно скулпторът Иван Лазаров е 

поканен да направи паметник на поета. При едно от посещенията си в 

Копривщица, той видял баба Лила Паралеева (изгубила съпруг и син във 

войните), да седи на прага на портата си – подпряла глава на ръка и унесена в 

мисли. Това му дало идеята за паметника. Тъй като Лила Паралеева скоро 

след това починала, скулптора използвал за модел баба Лала Душкова. 

Скулптурата „Майка“ е поставена на гроба на поета през 1934 г. 

Родната къща на Димчо Дебелянов в Копривщица е реставрирана и през 1958 

г. е превърната в къща-музей. 

 



Пейо Яворов 
 

 
 

Пейо Яворов е роден в гр. Чирпан на 1 януари 1878 г. Истинското му име е 

Пейо Тотев Крачолов. Завършва V (IX) клас в Пловдив в Пловдивската мъжка 

гимназия, сега Гимназия с хуманитарен профил "Св.Св. Кирил и Методий". От 

1893 до 1901 г. работи като телеграфо-пощенец, сменяйки различни селища 

— Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало (Поморие), София. 

Междувременно разпространява левите идеи сред младите хора, а след 1897 

г. влиза в контакти с ВМОРО. Първоначално е редактор на различни издания, 

свързани с македоно-одринското революционно движение — в. Дело, в. 

Свобода или смърт, в. Автономия, в. Илинден. А по-късно с различни чети 

многократно преминава границата и се бори за свободата на Македония като 

става един от най-дейните сподвижници на Гоце Делчев и негов пръв 

биограф — "Гоце Делчев" (1904). Този период от неговия живот намира място 

в мемоарно-есеистичната му книга "Хайдушки копнения" (1909).  

Озовал се в София със съдействието на д-р К. Кръстев и П. П. Славейков, 

Яворов става сътрудник и редактор на най-доброто литературно списание от 

онова време — сп. Мисъл. През 1901 г. издава първата си стихосбирка 

"Стихотворения", чието второ издание от 1904 г. е предговорено от П. П. 

Славейков. В този период поетът работи като библиотекар, а по-късно и като 

драматург на Народния театър. Плод на работата му в театъра са две пиеси — 

"В полите на Витоша" (1910) и "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" (1912). 

Командирован на няколко пъти в чужбина за "усъвършенствуване по 

литература" — в Нанси, Женева, Виена, Париж, Яворов усилено чете модерна 



френска поезия, а при едно от своите пътувания (1910) изпраща към 

последния й дом своята възлюбена — Мина Тодорова, сестра на П. Ю. 

Тодоров. През 1907 г. излиза втората му стихосбирка "Безсъници", която 

окончателно проправя пътя на модерната българска лирика. 

Символистичната поезия на Яворов, метафизична, пропита с дълбок скепсис 

и "прозрения" за "вечните въпроси що никой век не разреши", променя 

радикално българското литературно мислене и налага нов начин на писане. 

През 1910 г. излиза от печат антологичната книга на поета "Подир сенките на 

облаците", чието второ издание от 1914 г. представя равносметка на 

поетически път, съпоставим само с този на Ботев. 

Чувствителната душа на поета трудно привиква със суетата и нищетата на 

литературните и светските нрави в столицата. Лора Каравелова, дъщеря на 

държавника Петко Каравелов, с която се венчава през 1912 г., малко преди да 

замине за фронта в Кюстендил, е жената, чиято любов се оказва фатална за 

него. Запазената кореспонденция между тях, сама по себе си литература, 

свидетелствува за една пламенна и бурна любов, белязана с много съмнения 

и много страсти. Трагичният край идва на 29 ноември 1913 г., когато Лора се 

застрелва, а Яворов прави опит да се самоубие. Изстрелът само пронизва 

слепоочието и го ослепява. Съкрушен от съдебния процес и от мълвата, която 

го обвинява, че е убиец, на 29 октомври 1914 г. поетът взема голяма доза 

отрова и се застрелва. Така приключва равносметката си с живота, но не и с 

литературата големият български поет — Пейо Яворов. 

 

Историческият подвиг на гимназията 



 
 

Пловдивската гимназия е уникално явление в българската история.Тя е 
създадена в най-критичния момент от Възраждането, когато протича 
мъчителният процес на раждане на българската нация, за да участва успешно 
в ускоряването на този процес. Когато на 1 септември 1850 г. училището е 
открито, едва ли някой е могъл да предположи, че само за една учебна 
година то ще порасне, съзрее и докаже, че дава по-високи знания от 
прочутото Елинско средно училище в града. Бурното възходящо развитие на 
пловдивското епархийско класно училище "Св. Кирил и Методий", обявено 
през 1868 година за гимназия, и неговите изключителни учебни резултати 
разрушават градените с векове гръцки митове, че българите не са способни 
да упражняват интелектуален труд и че на български език не могат да се 
преподават научни познания. Само за няколко десетилетия Пловдивската 
гимназия отвоюва Пловдив от елинизма, възстановява българското му име и 
превръща града в най-голям културен център на страната и крепост на 
българския национален дух. 
 
Получили първата закалка в борбата срещу гърцизма в Пловдив, 
възпитаниците на това училище се отправят към градовете и селата на Тракия 
и Македония, където пръскат животворните лъчи на знанието, будят 
народното съзнание, възстановяват националната гордост и националното 
самочувствие на населението и очертават българския характер на тези 



области.  Под мъдрото ръководство на нейните високообразовани директори 
Найден Геров, Константин Геров, Йоаким Груев,Атанас Беляев, Христо 
Стоянов, Христо Павлов, Димитър Николов Благоев и Васил Попович 
гимназията се утвърждава не само като най-голям просветен център в 
България, но и като своеобразна школа, в която се възпитават борците за 
осъществяване на висшите национални идеали. В това училище Любен 
Каравелов се учи на дълг и вярна служба на народа, 
 
По спомените на съратника на Апостола – Христо Иванов – Големия именто 
тук Васил Левски на тайно съвещание се замисля създаването на 
революционната организация ш нобилазонш стъпкити за освобождението на 
България, тук се готвят за свободата на своя народ бъдещите ръководители 
на Априлското въстание Стоян Заимов, Тодор Каблешков, Петър Бонев, 
Никола Караджов, Найден Попстоянов, Нешо Попбрайков, Искрьо Мачев, 
Георги Нейчев, Христо и Георги Търневи, Стоян Попов, Христо Благоев, 
Никола Беловеждов, Сава Попевстатиев и Георги Чолаков. 
 
Пловдивската гимназия взема активно участие в борбата на своя народ за 
национално обединение. Питомците на училището са най-пламенните 
участници в съединистките акции, повече от половината ученици защитават 
Съединението, като се сражават геройски по фронтовете на Сръбско-
българската война. Възпитаниците на гимназията Михаил Герджиков, Гьорче 
Петров, Пере Тошев и Христо Татарчев са талантливи ръководители на 
македоно-одринското движение. 
Дълги години след Освобождението Пловдивската гимназия продължава да 
бъде водещо учебно заведение в страната. Показател за солидната 
подготовка на випускниците на Пловдивската гимназия е фактът, че до 
двадесетте години на века много европейски университети признават 
дипломите на училището без изискваната консулска заверка. 
 
През есента на 1885 г. всичко е било подготвено за откриване на юридически 
факултет към гимназията, но проблемите на държавата около Съединението 
и обстоятелството, че почти всички кандидати за постъпване в този факултет 
заминават за фронта, осуетяват идеята за превръщането на Пловдив в пръв 
университетски град на България. 
 
Стремителният възход на Пловдивската гимназия "Александър І" и 
неугасващият стремеж на нейния колектив за достигане на върховете на 



световната наука са обусловени от наличието на ентусиазиран и 
изключително силен учителски състав и интелигентни и жадни за знания 
ученици. През този период в училището работят много високообразовани 
учители чужденци, между които личат имената на чехите Добруски, Лукаш, 
братя Шкорпил, Мърквичка, Шоурек и Сплитек,на словенеца Безеншек, на 
руснака Доброволски и французина Марти. Българските учители не отстъпват 
в своята научна и методическа подготовка на колегите си от чужбина. Висока 
е ерудицията на Григор Караджов, Минко Бракалов, Петко Каравелов, Петко 
Рачов Славейков, Иван Славейков, Димитър Благоев, Никола Габровски, 
Райчо Каролев, Иван Плачков, Димитър Агура, Андрей Тошев, Тодор 
Самодумов, Асен Златаров, екзарх Стефан, митрополитите Максим 
Пловдивски и Методий Кусевич Старозагорски. Учители по музика са Ангел 
Букорещлиев, Георги Байданов и Светослав Обретенов, а по рисуване – 
Георги Данчов, Христо Станчев, Антон Митов и Златю Бояджиев. 
От посочените учители Петко Каравелов и Андрей Тошев са оглавявали 
министерски кабинети, а Петко Рачов Славейков, Иван Славейков, Райчо 
Каролев, Иван Плачков и Димитър Агура са били министри на народното 
просвещение. От учителския колектив на Пловдивската гимназия България 
получи способни държавници и политици, а Софийският университет – 
подготвени професори и преподаватели. 
 
Авторитетът на едно учебно заведение се определя до голяма степен от 
участието на неговите възпитаници в културния и политически живот на 
страната и в осъществяването на народните идеали. Заслужава да се 
отбележи, че в Пловдивската гимназия са получили образование и 
възпитание много от духовните първенци на нацията, като Иван Вазов, Пейо 
Яворов, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Цанко Церковски, Людмил 
Стоянов, Георги Бакалов, Димитър Страшимиров, маестро Георги Атанасов, 
Панайот Пипков, проф. Асен Златаров и академиците Любомир Чакалов и 
Боян Петканчин. Пловдивската гимназия е дала на страната много изтъкнати 
държавници и политици, между които се открояват имената на министър – 
председателите Иван Евстатиев Гешов, Константин Стоилов, Андрей Ляпчев и 
Георги Кьосеиванов.  
 
Сега, когато култът към Европа расте, се налага да отбележим, че учителите  в 
Пловдивската гимназия Димитър Благоев и Никола Габровски са едни от 
първите и най – изявени ръководители на европейското 
социалдемократическо движение, което дава до голяма степен съвременния 



облик на Стария континент. 
Оценявайки по достойнство историческите заслуги на Ппловдивската 
гимназия за града  и страната, екзарх Стефан  я нарича "гордостта и славата 
на Пловдив". "Без да конкретизираме постиженията й – заявява той, – които 
не са тайна за ревнителите на народното просвещение, ние твърдим, че 
Пловдивската гимназия "Александър І" беше най – ярката звезда в небосвода 
на българската просвета." 
Безспорен е приносът на Пловдивската гимназия в процесите на формиране 
на българската нация и изграждането на съвременната българска държава. 
Всепризнат  факте, че това училище създава и утвърждава един от най – 
красивите културни празници на България, на славянството и на Европа – 
Деня на св. Кирил и Методий. 
 

Слово за гимназията 

 

 
 

Признателността е сред най-ярките черти в българската народопсихология. 

Нашият народ свято тачи миналото си, искрено и дълбоко почита делата на 



достойните си синове и включва тяхното духовно наследство в съвременното 

си развитие и в бляновете си за бъдещето. 

Сред духовните постижения и нравствените богатства онаследени от 

миналото, с ярка възрожденска светлина ни озарява епохалния влог в 

българщината на пловдивската хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и 

Методий". 

Преди сто петдесет и осем години, в най-напрегнатият и най-

себеутвърждаващият период от живота на нацията, на 1 септември 1850 г. в 

Пловдив тържествено е открито класно училище, наричано "епархийско", 

"средоточно", "централно", а редовните занятия започват в началото на 

октомври същата година. Това е времето, когато българинът върви с вяра в 

душата си към осъществяване на мечтата за право на народностно признание 

и свое място в света. В най-угнетяващи обществено-икономически и културни 

условия по градове и села никнат съградени и издържани от българските 

ръце и сърца народни училища. Под техните стрехи асимилаторският 

елинизъм не може да свие гнездо, а в техните стаи звучи българска реч и 

разцъфтява родолюбие. 

Родолюбивите пловдивски българи, начело със Стоян Чалъков, който 

подарява на училището двуетажна сграда, имат прозрението училището да 

стане първо по висота на преподаването в цялата страна. Те искат да има 

гимназион, който да съперничи на гръцките и европейските гимназии. 

Блестящият интелект на Найден Геров, назначен за главен учител, още в 

първата учебна година извисява неимоверно знанията на учениците. Първият 

годишен изпит, проведен на 20 юли 1851 г. е триумф за учители и ученици. 

Христо Даскалов пише: "На тоя изпит присъствуваха между другите и 

Пловдивският митрополит Преосвещени Хрисант и ученият Павликенски 

епископ Андрей Канова, известният Апостолически наместник на Балканския 

полуостров. Найден Геров изпитваше учениците, като канеше от време на 

време и други да изпитват. Митрополит Хрисант, към когото се обръщаха 

учениците с надежда, че ще им зададе някои въпроси, дълбоко мълчеше, 

понеже не знаеше ни дума български, па и от страх да не издаде 



невежеството си пред католическия епископ. Този пък напротив, запитваше 

учениците и с голямо внимание ги изслушваше. Един му обясняваше 

теорията на галванизма, друг се спускаше надълго в руската история. 

Големият успех, който показаха учениците на изпита, направи силно 

впечатление на ученолюбивия Канова. Когато свърши изпитът, той не можа 

да се сдържи да не изкаже публично своето удивление, че е било възможно в 

едно такова училище да се усвояват такива трудни познания." 

Епископ Канова е пояснил, че отговорите на много от зададените от него 

въпроси съвпадат с наученото от него във висшите училища на Европа. 

Думите му се сливат с възторжените възгласи на ликуващите българи, 

препълнили училищния салон.   

 

През годините училището няколко пъти е сменяло името си: 

Класно епархийно училище „Св. Кирил и Методий“ – 1850 – 1868 г. 

Пловдивска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методий“ – 1868 – 1885 г. 

I-ва мъжка гимназия „Александър I“ – 1885 – 1948 г. 

ЕСПУ „Димитър Благоев“ – 1948 – 1994 г. 

СОУ „Княз Александър І“ – 1994 – 1996 г. 

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ –  1996 – 2016 г. 

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от  2016 г.  
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ИЗ „115 ГОДИНИ НАРОДНА ПРОСВЕТА” 

22 МАЙ 1965 Г. 
 

Издава Юбилеен комитет при гимназия „Димитър Благоев” – 

Пловдив 

Единствен брой  

 

                               Първият годишен акт 

/Из спомените  на Найден Геров/ 

21 юли 1851 година. За този ден първият учител в първото Пловдивско 
класно училище  Найден Геров  разказва с вълнение и ентусиазъм: 

„Нашето скромно епархийско училище беше претъпкано с народ, когато 
гръцкият владика Хрисант наедно с много гръцки първенци, дойде на изпита. 
Разнообразието на преподаваните предмети, разбраните отговори на 
учениците, решението на многото математически и физически задачи, 
точното показване на географските места, слиса присъствуващите гърци. Те 
останаха като гръмнати, защото никога не очаквали подобен успех и 
възможността на нашия език да предаде такава възвишена наука, а бяха 
дошли само да се посмеят на българския дебелашки език и да се подиграят с 
българите и техния млад даскал. 

Владиката се навъси и почна да пита гръцките учители, защо тия предмети не 
се учат в техните училища и как е възможно един такъв дебелашки език в 
една година да се усъвършенствува, та да има такава наука в него. 

След изпита гърците си отидоха като попарени. Те се изпокараха и промениха 
учителите си, а моите ученици и нашите българи тържествуваха. 
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Този ден е най-радостният в живота ми и въодушевлението, което добих 
тогава, и до сега не е още отслабнало. За всички трудове и лишения, тоя ден 
бях стократно възнаграден. Такива дни не се повтарят в живота на човека.”  

 

Той винаги е с нас 

                       / Н. Попвасилев си спомня за учителя си Димитър Благоев - Дядото/ 

В забележителната история на нашето училище има една изключително 
светла страница. Тя е свързана с името на любимия ДЯДО. От 14 октомври 
1894 година до 22 октомври 1897 година Димитър Благоев е бил 
преподавател по руски език в Държавната мъжка гимназия в Пловдив. Той е 
оставил най-прекрасни спомени в сърцата на учениците си. Ето какво 
разказва един от тях – Н.Попвасилев: 

„През учебната 1896 – 1897 година бях ученик на в IV клас на Пловдивската 
държавна мъжка гимназия. Между другите учители учител ми беше и 
Димитър Благоев. Той ни преподаваше руски език, който тогава се изучаваше 
в IV и V клас на гимназията. 

Димитър Благоев беше нисък на ръст, със симпатично лице, с брада, която го 
правеше по-широколик. Държанието му пред нас, учениците, беше сериозно. 
Имаше звучен, ясен и разбран говор. За това всички ученици слушахме 
преподаваните уроци с най-голямо влияние. Дисциплината и редът в 
неговите часове бяха най-добри. Ако някой ученик нарушеше реда и 
тишината в класа, той не се ядосваше, а правеше кротки бележки и  бързо 
възстановяваше реда. От ясното и добре разбрано преподаване на уроците 
се виждаше, че той добре владееше руски език. 

Димитър Благоев беше учител не само на нас, учениците. Той беше учител на 
възрастните, на  народа …  

Неговото уволнение причини голяма мъка на всички ученици в класа.” 

Днес великият учител пак е сред нас. Цялото наше училищно ежедневие е 
озарено от присъствието му. Това ни задължава да бъдем по-добри, по-умни, 
по-силни. Думите му „БЪДЕТЕ БОРЦИ В ЖИВОТА!” са наш лозунг, наше знаме. 



Из живота на Пловдивското мъжко класно училище  

 Навършват  се 115 години от основаването на Пловдивското класно училище 

,което е носело Средоточно (епархийско) училище  „Св. Кирил и Методий”. 

Още преди Освобождението то достига до средно училище – гимназия с 

шестокласен курс, която е и първата у нас. 

Тава училище има богата и поучителна  история, гордост не само за Пловдив, 
а и за цялата ни страна. Още в първите години на неговото  създаване се 
утвърждава здрав народностен дух и демократични традиции, които по-
късно след Освобождението и при най-тежките моменти от нашия обществен 
живот, са оказвали влияние върху живота на Пловдивската мъжка гимназия, 
днес – политехническа гимназия „Димитър Благоев“. 

Идеята да се открие по-висш тип училище в Пловдив, което да дава по-високо 
образование от съществуващите по онова  време взаимни училища, е дадена 
още през 1835 година от известния наш възрожденски иконописец, 
художника Захари Зограф. Той идва в Пловдив по покана на чорбаджи Вълко 
Чалъков да иконописва възобновената църкви „Св. Петка“, която и до днес 
съществува на южните скали на Джамбаз тепе. Тук прекарва близо 5 години 
(от 1835 до 1941).  

Още през първата година на своето идване в Пловдив,  Захари Зограф влиза 
във връзка с първенците на града, особено с фамилията Чалъкови и разкрива 
своите планове по народната просвета. Дава идеята да се открие всенародно, 
славянско (българско) училище в Пловдив, което да има за цел да подготвя 
просветени младежи. Те трябва да се пръснат из цялата ни страна, „за да се 
просвети Болгарията“. На това училище 3. Зограф отдава голямо значение за 
националното пробуждане и освобождение на българите. За учител ка този 
по-висш тип училище той предлага своя учител Неофит Рилски, който по 
онова време (1835 г.) е учител в новооснованото светско взаимно училище в 
Габрово. Поради колебанието на заможните български първенци и 
съпротивата на гръцките духовници идеята на Зографа се осъществява едва 
през 1842 година и то като се открива взаимно училище, което е и първото 
българско училище в Пловдив.  



По-късно, когато в Пловдив настъпват нови икономически и 
обществени  промени, които довеждат и до по-ясно българско национално 
съзнание, идеята на 3. Зограф наново се подема. Съществуващото гръцко 
класно училище, което е подкрепено от заможните българи и търговци, не е 
отговаряло вече на техните интереси и стремежи. Затова отначало през април 
1850 година предлагат да се въведе изучаването на български език в 
гръцкото класно училище. Това тяхно скромно искане не се възприема от 
гръцкото духовенство. Този отказ става повод да се поведе  упорита борба от 
страна на българите за откриване на свое класно училище. „Това събуди - 
както пише д-р Ст. Чомаков до Н. Геров, - честолюбие и с това малко 
народност на много души. Така изявиха се много хора, що са биле без да го 
знаем ние, и други много души усетиха нещо в сърцето си без да го знаеха и 
същите… ние щем имаме балша башляна училище“ (13 -май 1850 г.) 

И така през септември 1850 година се открива българското мъжко класио 
училище, което се помещава в новопостроена сграда, определена преди това 
за общо (гръцко) девическо училище. (Оградата се е намирала в двора на 
бившата девическа, после смесена гимназия на ул. „Максим Горки“). 3а пръв 
учител и уредник се назначава известният българин — възрожденец Найден 
Геров. Много трудности от най-различен характер трябвало да се преодолеят, 
докато училището се издигне до такава висота, та да стане важен просветен и 
революционен център, който да поддържа българския дух и да подготвя 
младежи, които впоследствие да се включат в нашето просветно и 
националноосвободително движение. 

Макар и на класното училище в Пловдив да се поставя за цел  да готви 
учители и свещеници, то по своята същност и програма през цялото време на 
своето съществуване до Освобождението е било преди всичко светско, 
общообразователно, като се е давало преднина на  положителните науки. 
Освен това то е народно, безплатно, не само за децата от Пловдив и 
Пловдивско, но и за всички от цялата страна. Материалното е подкрепяно от 
всички търговци, занаятчии (еснафските организации), общините на близки 
селища, църквите и от селяните на Пловдивска област, от които от 1876 
година се събира и нарочен „училищен данък“ за построяването на новата 
страда — „Жълтото училище“ (1868 г.) и поддържането на училището. 

Още по време на Н. Геров се въвежда традицията учебната година да 
завършва по тържествен начин, като се провеждат и изпити, на които 



присъствуват родители, общественици и др.  По такъв начин постиженията на 
учители и ученици добиват обществен характер, а по това време особено в 
Пловдив те са доказателство пред гръцкото духовенство и гърчеещите се 
българи за силата и способностите на нашия народ. Тези тържествени дни 
оставяли  трайни впечатления в съзнанието на учители и ученици. 

Щом училището се нарекло на името на славянските просветители — Кирил и 
Методий, то още в първите години започва да чества своя патрон. Особена 
заслуга в това отношение имат Константин Геров и Йоаким Груев. По време 
на К. Геров (1856 г.) честването става по-тържествено, като се освещават  и 
ликовете на Кирил и Методий, изработени от художника Доспевски. По 
почин на Груев, през 1857 година празникът става всенароден, като се 
празнува и на други места из страната. Така той се превръща в мощен фактор 
за националното ни възраждане, в източник на вдъхновение и сила на 
борците против духовното и политическо робство. Тоя ден и до днес остава 
един от най-светлите празници на народната ни просвета.  

Така пълноценно и разнообразно протича животът на Пловдивското мъжко 
училище в продължение на 25 години — до Освобождението. 

                       /  1965 година: Исторически бележки от  Иван ВАНЕВ / 



       

 

              Випуск 1966 на гимназия „Димитър Благоев“  

“А” клас 

Петър Нейчев, Велислава Тумангелова, Надежда Ковачева, Тотка Нановска, 
Стефан Илиев, Христо Христов, Стоян Славов, Христо Драгоев, Милка 
Главчева, Иван Иванов, Христина Петрова, Екатерина Георгиева, Васил 
Добрев, Маргарита Иванова, Гинка Маткунска, Иван Кашкавалджиев, Павел 
Мишев, Димитър Димов, Юлия Богоева, Николай Бостанджиев, Екатерина 
Христова.. 

“Б”клас 

Неделчо Порязов, Райчо Райчев, Иван Петров, Петьо Костадинов, Красимира 
Каракашева, Величка Станкова, Кунчо Кунчев, Йорданка Трифонова, Лиляна 
Стайкова, Роза Такова, Георги Киранов, Мария Нонова, Васил Селкински, 
Кирил Косев, Кирил Тороманов, Васил Стойчев, Христо Ковачев, Христо 
Станчев, Танко Миневски, Мария Попова. 

“В” клас 



Йонка Котовска, Цветанка Игнатова, Савка Маринова, Лиляна Стоянова, Рина 
Нешева, Моника Петрова, Мира Каптибилова, Златка Паритева 

“Г” клас 

Живка Колева, Дора Паракозова, Йовка Петрова, Атанас Джиджов, Николай 
Вълчев, Дора Вълчева, Емил Гешев, Снежана Димова, Ангелина Панорска, 
Никола Цонев, Радка Петрова, Бедо Джаникян, Йордан Хубенов, Никола 
Чардаклийски, Велко Врачев, Владимир Маврудиев, Румяна Балючева. 

“Д” клас 

Катя Дойкова, Нели Тихова, Красимира Прончева, Ани Джавгърова, Мариана 
Белчева, Румяна Михайлова.  

“Е” клас 

Иван Мачев, Иван Сотиров. 

“З” клас 

Фани Акрабова, Светла Христова. 

“И” клас 

Добринка Джиджова 

“К” клас 

Христо Василев, Филип Петров, Никола Цонев, Павел Мишев, Лилия 
Семенова  

NB: Книгата е уики, така  че списъците могат да се попълват винаги!/б.а/  



 

 

Една осъществена  детска мечта 

     /спомен/ 

Вече е втората половина на месец септември 1963 г. От няколко дни всички ходят на 

училище. Само аз още никъде не съм записана до уча. Тази сутрин заедно с вуйчо ми 

отиваме в гимназия „Димитър Благоев” (сега ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”). Със свито 

сърце почуквам на вратата на директорския кабинет, чувам ясно „Да!” и влизам. 

Директорката другарката Хинева ме поглежда изпитателно: 

 - Слушам. 

 Започвам смутено: 

 - Моля да ме приемете да уча във Вашата гимназия. 

 - Но учебната година вече започна. Защо идваш толкова късно? – строго ме поглежда 

директорката. 

 - Родителите ми са в развод, баща ми не разрешаваше да уча и затова закъснях. Моля Ви, 

не ми отказвайте! – обяснявам смутено. 

 - Дай си документите – делово ми отвръща тя. 

 Подавам с надежда свидетелството за завършен VІІІ клас и бележника си. 

 - Но районът ти не е тук и не можеш да бъдеш приета при нас – казва след минута, 

разглеждайки документите, директор Хинева. 

 - Моля Ви, моля Ви, научете ме как да Ви излъжа, за да ме приемете. Знам къде е районът 

ми – в друго селище, но там не познавам никого, а тук в Пловдив живеят братът и сестрата 

на майка ми, при тях ще живея и ще съм по-спокойна. Моля Ви!… - завърших почти 

разплакана. 

 - Има ли някого от тях тук с тебе? – попита с друг глас другарката Хинева, след като ме 

изгледа продължително, но вече не така строго, а някак състрадателно, като че ли с 

разбиране. 

  - Да, вуйчо ми е тук – отговорих. 



  - Повикай го да влезе – каза тя. 

 Отворих вратата и кимнах на вуйчо ми. 

 - Вярно ли е всичко това, което ми разказа момичето? – попита другарката Хинева. 

  - Да, преживява труден момент, но мисля, че трябва да учи. 

  - Ще подпишете ли декларация, че поради създалата се ситуация Вие ще сте ѝ настойник 

и ще я издържате материално? Но искам да Ви предупредя, че тя може да Ви осъди 

наистина да ѝ плащате издръжка, щом подпишете. 

 - Никога не бих го направила! – извиках разтреперана, без да съобразя, че не е редно да 

прекъсвам. 

  - Ще подпиша – отговори веднага вуйчо. 

  - Е, тогава добре дошла в нашата гимназия! – каза засмяна другарката Хинева. 

 Разплакана от вълнение, аз не можех да отговоря. Нямаше как да знае директорката, че 

беше изпълнила освен моята и несбъдната мечта на майка ми. Самата тя навремето като 

отлична ученичка е била определена от правителствена комисия за държавна стипендия, 

за да продължи да учи след основното си образование. Но избухва Втората световна война 

и стипендията отпада, а дядо едва изхранва на село жена си и петте си деца. Така майка 

ми се простила с мечтата си да учи, но беше решена на всичко, за да може да изучи децата 

си. 

 На другия ден бях вече ученичка в ІХ з клас. Бяхме девическа паралелка. Всеки клас 

изучаваше и предмет с професионална насоченост. Ние учехме шев и кройка. Един ден в 

класа ни дойде журналистка, за да отрази във вестника си какво и как учим. Този ден аз 

бях натоварена да гладя готовите дрехи. Материалът излезе във вестника, като беше 

акцентирано на това, че и най-добре ушитата дреха не може да бъде оценена 

подобаващо, ако не е изгладена добре. Цитираха се трите имена и класът ми в качеството 

ми на изпълнител на тази важна задача. Така станах медийна звезда, а получих и няколко 

писма от момчета с желание за запознанство. 

Под умелото ръководство на класната ни ръководителка живеехме задружно. Имахме 

фолклорна група. Ходихме на екскурзия в Рилския манастир. 

 Два месеца, след като започнах да уча в гимназия „Димитър Благоев”, бях настанена в 

девически пансион на улица „Иван Вазов”, точно срещу гимназия „Лиляна Димитрова”. 

Казаха ми, че мога да се прехвърля там да уча, но аз отказах и завърших моята гимназия – 

„Димитър Благоев”. 



След много години срещнах другарката Хинева в Дома на учителя. Беше организирана 

среща по случай 24 май. Аз също станах учителка, а тя, вече пенсионер, беше поканена 

като почетен гост. Изтичах да купя цветя и за пореден път застанах пред нея да я поздравя. 

 - Другарко Хинева, позволете на една Ваша благодарна ученичка да Ви поздрави с 

празника! – прошепнах видимо развълнувана. 

  - Благодаря, но защо се вълнувате толкова? Вече не съм Ви директор, а щом сте тук, значи 

и Вие сте учителка. Така ли е? – попита с блага усмивка другарката Хинева. 

 - Да, наистина съм учителка, а Вие сте ми били пример за подражание като учител, но 

най-вече като Човек с голямо сърце. Благодаря Ви! 

И до днес се вълнувам като малко момиче, щом мина покрай моята гимназия. 

  

Васка Колева Николова, випуск 1966 

 

Носталгичен диалог в  артистичната атмосфера  на 

резиденция „Тракийски стан“ 

 

 



 

Емил Гешев от „Г“ клас търси от Гугъл съвети против опонента си Петър 

Нейчев от „А“клас ... 

 

... и принуждава накрая Петър Нейчев да се предаде, макар и с усмивка! 
 

Както си е прието, във всички срещи между стари приятели и съученици, 

независимо юбилейни или не, се започва с бръснарски комплименти от рода 

на“Ти изобщо не си мръднал за това време“/което, между другото, може да 

се приеме и като кръвна обида „Та аз и на 18 ли съм изглеждал така“/. После 

езикът на дипломацията отстъпва пред пълните маси и изпразнените чаши, 

за да излезе наяве някоя скривана почти половин век сърдечна тайна или 

спомен от общ купон, на който са извъртяли гаден номер на някой неканен 

нахалник, който се е самопоканил на партито. 

Петьо открай време си е запален по футбола, а Емо пък по музиката, така че 

терен за майтапи има достатъчно. Емо наивно пита как е минало днес 

изкачването по калдаръма на стария Пловдив, за да му отговори Петьо с 

контравъпроса дали може добре да чува кой пее по уредбата.  



Но по някои от въпросите и двамата са солидарни... Например за онези 

години, когато рокендролът беше млад, както пееше Жоро Минчев. Е, тогава 

и битълсите бяха съвсем млади, всеки втори младеж мечтаеше да свири на 

китара и ученическите манти на момичетата да се издуват от вълнения в 

сърдечната област. А до тогавашната аптека „Марица“, срещу Имарет 

джамия, почти до двора на гимназията, в полутъмни работилнички се 

ремонтират вехти радиоапарати и счупени от претоварване магнетофони, но 

за сметка на това можеш хей така да си седиш и да се наслаждаваш на 

музиката, стига да не пречиш на заетите майстори. В съботните и неделните 

вечери пък в кварталните читалища се вихрят  танцовите „забави“ – Попското 

в Кючук Париж, Гого Мавров в Кършияка... И разбира се, бандите, които 

свирят, са само пловдивски... Панаирна палата също домакинства на 

танцовите вечери, но с гърмкото и екзотично за онова време име 

„Вариетето“. Тогава изгряват на хоризонта пловдивските звезди на т.н. 

естрада – музиканти и певци. Тома Спространов води авангардно предаване 

по Радио Пловдив, а в същото време в условията на публична тайна 

разпространява последните хитове от Запад. Личо Стоунса е бог на китарата, 

за начинаещите пловдивски музиканти е идол и пример за подражание. С 

дрезгав глас на великолепен имитатор и гъвкави танцови стъпки по сцената 

изгрява от Кючук Париж звездата на певеца Стефан Костов – Тето. Емо тук 

започна да разказва на Петьо какъв страшен концерт е направил Тето на 70-

годишнината си наскоро... 

Вие пълнихте Вариетето с хиляда души, пък ние стадионите с по 30-40 000 – 

кажи тогава кое е попопулярно - заяжда се Петър с Емо. – Ти няма как да 

помниш, пък и това не те вълнуваше толкова, но когато бяхме в 

гимназиалните класове, столичните клубове все ни дишаха във врата. „Ботев“ 

и „Спаратак“ си разменяха шампионските титли, голмайсторите  бяха пак 

пловдивчани, независимо в кой отбор играеха. Тогава медиите /предимно 

вестници, разбира се, /наричаха  Пловдив „новата столица на футбола“. Да не 

стигам до по-късно, когато канарчетата на свой терен накараха 

високомерните грандове – Барселона и Байерн, да напуснат игрището с 



наведени глави след победите на домакините... Подобни спорове и спомени 

долитгат и от другите маси, повече иби по-малко разгорещени... 

 

ФОТОГАЛЕРИЯ – ПРЕДИ И СЕГА  /виж повече в сайта www.vipusk1966.com/ 

 

 

 

http://www.vipusk1966.com/


 

 

 



 

 



 

 

Част 2 

Нови  технологии като продължители на традициите  -   
информатика, компютърни науки, онлайн обучения                                              
 

Както вече споменахме във въведението към тази книга с малко  странна 

композиция  в сюжета, постарали сме се все пак да проследим една основна 

нишка между двете части – темата за образованието. От една страна това е 

богатата история на едно училище в Пловдив, което е възпитало и оформило 

плеада от родолюбци, творци, учени и държавници. От друга страна, както 

вече споменахме, са онези първи стъпки, които правят новообразувани 

учебни заведения с основната цел да отговорят на новите изисквания на 

времето. И то предимно в технологичната сфера, която е локомотив и 

движещата сила за напредъка на една нация в условията на 21 век. 



Да, имаме примера на нашите предци в епохата на националното израстване 

и утвърждаване на българската държавност, но сега идва ред и на днешното 

поколение, което да  поеме своята отговорност за бъдещето на страната. Като 

отговор на този повик е и създаването на целия образоавателен комплекс, 

обединен да функционира и развива в рамките на големия пловдивски 

технологичен парк Оптела. Тук вече са обособени повече от десет  различни 

компании и учебни заведения, които в своите планове и програми целят 

създаването на професиите на бъдещето, обучение на елекронни лидери, 

бизнес инкубатори и специализирани лаборатории, комплекс за електронна 

търговия и уелнес център за дигитална интоксикация Орфей. 

  

 


