УВОД
В настоящата историческа справка са използвани летописните книги на
училището, снимков и архивен материал, съхраняван в училищната библиотека и
Държавния архив в гр.Бургас. Извършена бе събирателска и изследователска работа
от учениците със съдействието на Окръжния държавен архив и Историческия музей
в града.
Историческата справка е представена по следната хронология:
1. РАЗВИТИЕ НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БУРГАС ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ
2. УЧЕБНОТО ДЕЛО ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК
3. ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” В ЕПОХАТА НА
ТОТАЛИТАРИЗМА
4. ОТ СПТУ ДО ПГЕЕ
5. ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БУРГАС
ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ
Просветното дело в Бургас следва историята и тенденциите на българското
движението за национална просвета през Възраждането. То е белязано със стремежа на
българите за национална еманципация и образование. Голяма роля в това отношение
изиграва младата българска буржоазия, която се наема с финансирането и организацията на
образователното дело. В годините на Българското възраждане просветното дело е трябвало
да излезе от сянката на гръцкото училище, да изгради своя база и кадрови потенциал и в
рамките на една чужда държава да създаде образователна традиция, която и днес буди
възхищение.
До Освобождението на България гръцият елемент в Бургас, макар да е броил 70-80
семейства, преселени от Анхиало, Месемврия и Созопол, е имал силно надмощие и влияние
над българите.
До 1865г. в Бургас имало само гръцки училища. В тях се преподавало на гръцки език,
четирите аритметически действоя, писане и църковно пеене. Обучението се е водило по
ланкастирската метода. Учителите са били предимно свещеници.
Първото българско училище в Бургас се открива през 1865 г. Даскал Петко, а
по късно поп Петко, от с.Атанаскьой, Бургаско, събрал 10-15 деца и започнал да ги учи на
българска книга.
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През 1867г. за учител идва поп Георги Стоянов
Джелепов от с. Гьок тепе (дн.Звездец), Бургаско. По негова
инициатива и със съдействието на заселилите се от разни места
видни

българи

същата

година

започнала

агитация

за

построяване на българска църква и училище.
Необходимите средства били събрани и през 1869г.
на място досегашната църква “Св.Св.Кирил и Методий” било
построено едно дъсчено помещение с една стая за църква и
тясно, тъмно салонче за училище. Едновременно с това бил
повикан за учител Боян /Стилиян/ Петров Керемедчиев от
Ямбол, който положил по – трайни основи на училището.
През 1872г.за учител бил назначен известният родолюбец Сава Филов
Катрафилов. Той бил по-скоро апостол революционер, учител на малките и възпитател на
възрастните. Не след дълго Сава Катрафилов се прощава с учителството и влиза в четата на
Христо Ботев като знаменосец, а на овакантеното учителско място е назначен Стоян
Шивачев.
С пълната подкрепа на Сливенски метрополит Серафим,
който му давал по 20 лева месечно вън от определената заплата,
Шивачев привлякъл повече деца в училището и техният брой
достигнал 70, от които 12-15 момичета.
На изпита в края на

учебната година присъствали

каймакаминът, кадията, мюфтията и други турски първенци. Те
останали доволни от отговорите на учениците и им раздали
подаръци.
На

следващата

учебна

година

1876-1877,

училището

започнало занятия навреме и нищо не пречело на редовното им
провеждане. Настъпилите през пролетта събития обаче – обявяването на Руско-турската
война – оказали голямо влияние върху хода на учебното дело. Появило се недоверие между
българи и турци и училището започва да запада. С големи усилия от страна на учителите и
настоятели то едва могло да се закрепи до края на годината и да се проведат изпитите.
През 1877-78г. учебните занятия започнали навреме, но обучението страдало
поради липса на учебници и учебни помагала, които не са били доставени заради войната. В
края на годината учителят Шивачев си подава оставката и за последната учебна 1878-79г. е
назначена Теофана Маркова Каракостова. Тя започнала да води обучението по-системно,
разделила учениците на две групи, според техните познания, и по такъв начин разграничила
първо и второ отделение.
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УЧИЛИЩЕТО ОТ КРАЯ НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК
Освободена България преживява само 22 години от XIX век. Тези две десетилетия са
белязани с динамика на обществено-политическите процеси и невиждан ентусиазъм на
българската нация. Това е времето когато българите са готови да защитят националната си
цялост, противопоставяйки се на Европа, която „ражда” Берлинският договор. Даже с
оръжие в ръка. И го доказват: през 1885г. в защита на Съединението българските капитани се
изправят в победен бой срещу сръбските генерали.
В тази епоха на прохождане и търсене на пътища Учредителното събрание изработва
и приема Търновската конституция и показва на Великите сили, че българите няма да
отстъпят от демократичните традиции на национално освободителното си движение.
Основният закон на Княжество България гарантира основните лични свободи на гражданите
си, сред които и правото на образование. Видно е, че тогавашните народни представители са
си давали сметка, че всичко започва от знанието. Движението за национална просвета,
започнало в началото на века набира сили и размах, поставяйки си нови задачи. В отговор на
тези задачи през 1879г.в Бургас се открива и първото девическо училище.
ПГЕЕ „Константин Фотинов” е наследник на това училище, което се създава през
учебната 1879-1880г. и остава такова до 1882-1883г., когато с се открива ПЪРВИ КЛАС и то
се превръща в класно.
От 1891-1892г. училището минава на издръжка само на Окръжната постоянна
комисия и придобива названието Окръжно главно девическо училище. Според
Летописната книга и запазените архиви в този период постепенно се откриват и първите
класове и се решават главните проблеми – липсата на педагогически кадри и оскъдната
материална база.
За училищни сгради са служили различни постройки. През 1879-1880г. Девическото
училище се помещава в старата къща на гръцкия поданик Д-р Куцодимитрис на
ул.”Константин Фотинов”.
През 1882-1983г. със средства на общината бива построена първата солидна
училищна постройка срещу сегашната църква “Св.св. Кирил и Методий”. Училището било
със два входа на два етажа, всеки по осем стаи, театрален салон и стаи за пансион на външни
ученици и ученички. Девическото училище се е помещавало на горния етаж, а мъжкото – на
първия етаж.
За съжаление през 1889г. тази сграда изгаря заедно с дотогавашния архив и пособията,
с които училищата са разполагали. Тогава била наета частната къща на гражданката София
Чамурова

на

ъгала

на

ул.”Константин

Фотинов”

и

бул.”Богориди”.Училищното

настоятелство отделило 550 лева за пособия: карти, глобус, книги, които се съхранявали в
един шкаф. През следващата година Девическото училище се помещава в част от къща на
Коста Фурнаджията –близо до църквата “Св.св.Кирил и Методий”. Сградата

била
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недостатъчна и нехигиенична. Първи клас учил в салона, а за учителите нямало учителска
стая.
Броят на ученичките през учебната 1880-1881г. е 105., но не всички завършват курса
на обучението. Една значителна част от тях отпадт поради недостатъчен интерес, липса на
пособия, недостатъчно добре подготвени учители и поради слаб успех.
Успоредно с броя на учениците нараства и броят на учителите. Той се движи от една
учителка през 1879-1880г. - Мария Стойкива, до 19 учители в началото на следващия XX век.
В първите години непосредствено след Освобождението подготовката на учителите

е

недостатъчна. Учебното дело в града страда и от ниското заплащане на учителския труд
/годишна заплата на учител през 1896-1897г. се движи межди 1300 до 3000 лева/.
Учителството води бедно съществуване, поради което се забелязва и голямо текучество сред
учителските кадри. Но и в този период те запазват възрожденския си идеализъм като работят
всеотдайно за просвещението на българите. Пример за такава предана служба дава Тинка
Стойчева /1882-1883г./, с петокласно образование. Тя събира майките на децата, пред който
изнася беседи с педагогическо съдържание, буди националното им съзнание и привлича
децата към българското училище
През 1881-1882г. главана учителка на училището е Мария х.Маркова с третоклано
образование. Следващите две учебни години този пост заемат последователно Тинка
Стойчева и Аргира Димитрова.
Първа директорка на училището през учебната 1886-1887г. е Добра Дякова,
завършила Одеската гимазия. До края на XIX век училището се ръководи от главните
учители Коста Янчев и Мария Кушева.От 1896 г.е назначен за изпълняващ длъжността
Директор Петър Липчев, родом от с.Еркеч, а за две години на същата позиция е назначена и
Керана Кираджиева, с годишна заплата 1620 лева.
През 1882-1883 учебна година се поставя начало на училищна библиотека, като са
закупени 60 книги. През 1883-1884г. библиотечните книги стават 70, а през 1900-1901г.
броят им нараства на 218.
През учебната 1905-1906г. се закрива IV клас, а вместо него се открива I-ви
професионален курс и училището се именува Общинско третокласно девическо с
професионален курс. В края на учебната година учителският съвет взема родолюбивото
решение да моли Министерството на просвещението “училището да стане ПЕТОКЛАСНО
и държавно с цел да се постигне по-висока култура и възпитателно надмощие пред другите
народности в града, та българското училище да стане единственият образователен
център за всички девици – наши и на чужди народности, които съставляват повече от
половината от цялото население”.
През учебната 1906-1907г. се откриват IV и V клас и II-ри професионален курс. Две
години по-късно училището става Общинска Девическа Непълна Гимназия с пети клас, а
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професионалният курс се закрива. През периода от 1909 до 1911-12г. Непълната гимназия
постепенно се развива в Общинска девическа пълна гимназия със седми клас .
В началото на новото десетилетие Девическото училище е настанено в новата
училищна сграда на ОУ“Отец Паисий”. Сградата е била построена със средства на общината,
а държавата опуснала само 5000 лева. От 1900-1901г. училището използва и къщата на
Агатон Месемврията, преценена като “крайно неподходяща” за училищна сграда. Окръжната
училищна инспекция плаща за нея 1000 лева наем.
През 1901-1902г. Девическото училище се помещава отначало в горния етаж на
Фотиновото здание на бул. “Богориди” /в долния етаж се е помещавало Основното училище/,
но тъй като броят на учениците нараства, то се пренася в частна сграда на гръцкия поданик
Зворона до сегашния Икономически техникум, двуетажна паянтова постройка от четири стаи,
в които се събират едва по 20-25 ученички. За кабинет служила малка стая дълга 2м. и
широка 1.5м.
През 1906-1907г. четири паралелки учат в сградата на д-р Куцидимитрис, три
паралелки в училището „Цар Крум”, а от 1908-1909 г. се използва и Бракаловата къща на ул.
„Славянска”.
През 1911-12г. училището използва къщата на Куцидимитрис сградата на
бул.”Богориди” до нейното пълното освобождаване от Основното училище.
В периода до 1903г. директори са Иван Златаров, Цветан Великов и Дамян Х. Иванов
от гр. Добрич.
През 1903-1904г. изпълняващ длъжността директор е Кръстю Панев, който остава
директор до 1907-1908г., когато директор става Васил Ранков, преместен от Анхиалската
смесена гимназия, който през 1910-1911г. е заменен от Никола Брайков. За една учебна
година /1911-191/ за директор е назначен Христо Вълев, с второкласно образование,
преместен от Пловдивската девическа гимназия.
През по - големия период от време записванията на учениците и поправителните
изпити стават в началото на учебната година между 25 август 1 септември. Учебната година
се открива обикновено на 1 септември с водосвет, но не са редки случаите, когато учебните
занятия започват по- късно дори през месец октомври, поради неподреден персонал.
Учебната година обикновено приключва между 20 – 30 юни, когато се провеждат годишните
и зрелостни изпити след въвеждането на трети и седми клас.
През 1910 – 1911 г. за първи се провеждат изпити за завършено прогимназиално
образование /трети клас/, а през 1911 – 1912 г. - зрелостни изпити за завършено петокласно
образование. Дипломи са получили 15 зрелостници. За известно време е имало и
полугодишни изпити, провеждани през месец януари. Раздаването на свидетелствата
обикновено завършвало с подходящо литературно – музикално тържество. Уреждали са се и
изложби с предмети, изработени от ученичките в часовете по ръкоделие.
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През учебната година е имало две големи ваканции – коледна и великденска от по 10
– 15 дни. За неприсъствени дни са се смятали освен официалните празници – 3 април, като
празник на пролетта / 1907 – 1908г. /, 6 февруари - Освобождението на Бургас,
пречестяването на учениците, християнизирането на младежта – декември и др.
През 1885-1886г. учебните занятия започват едва в края на февруари и началото на
март поради Сръбско – българската война.
Учебните занятия в първите години са били целодневни. По инициатива на д-р
Максимов, който идва като учител през 1907-1908г. от Министерството се въвеждат
полудневни предобедни занятия през следващата учебна година.
В Девическото основно училище наред с аритметика и българси език се изучава още и
ръкоделие. През 1881-1882г. при посещението на училището Йоаким Груев дава препоръка
ръкоделието да има по-практическа насоченост- учиничките да умеят да
кърпят.
Когато Основното девическо училище се развива в Основно с първи
клас, ученичките изучават предметите български език, аритметика, свещена
история, география, краснопис, диктовка, пеене и ръкоделие. С откриването
на втори клас освен тези предмети се изучават: геометрично чертане, физика,
химия, история, естествена история, френски и рисуване. От 1904-1905г. започва
изучаването още на руски език и домакинска икономия в четвърти клас, а през следващата
учебна година се въвежда изучаването на хигиена и практическа работа. През 1886-1887г.
започва редовно водене на главните книги, а през 1901-1902г. бил подреден и училищният
архив - от откриването на училището до тази година.
През 1904-1905г. се откриват физически и химически кабинети.
Контрол върху учебно – възпитателната работа на учителите се
осъществявал чрез ревизия от окръжните училищни инспектори, от главните
инспектори при МНП. През 1910-1911г. училището е посетено и от
тогаващия министър на просветата С.С. Бобчев. След посещението на
уроците, инспекторите се конферирали с проверяваните учители. За обмяна
на опит са били изнасяни открити уроци от всички учители. Тези уроци са
били наричани “пробни”.
Правени са и административни и хигиенни ревизии. Лекари инспектори констатирали
винаги добра хигиена, но непригодни училищни сгради.
С учениците са провеждани различни форми на извънкласна работа: от 1901-1902г. се
въвежда извънкласно четене; под ръководството на учителите ученичките подготвяли и
изнасяли забави с благотворителни цели, лотарии.
Става традиция в живота на училището организирането на екскурзии до историко –
географски обекти. Ученичките подготвят и четат реферати на научни теми. Беседи с научно
и възпитателно съдържание изнасят учителите.
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От 1913-1914 учебана година училището се обособява в гимназия, като се
отделя от прогимназията.Такава остава тя през целия период на войните до учебната 19191920 г., когато съгласно нареждането на МНП училището се превръща в педагогическо.
Такова остава то до 1923-1924г., а от учебната 1924-1925г. се превръща в Държавна
девическа реална гимназия.
През този период Фотиновото училище, отчасти или напълно, е било заемано за
болница до края на войните за лекуване на български или чужди войници. След примирието
училището е било използванио за болница, в която са се лекували италиански войници.
Окончателно училището се освобождава на 1 октомври 1919г. От 1920-1921г. зданието на
гимназията става държавно, а учебните занятия се водят, освен в него, и в часната къща на
Куцодимитрис.
Войните и участието на България в тях внася смущение в работата на училището.
По време на Балканските войни са мобилизирани и изпратени на фронта учителите
Деян Белопитов, д-р Максимов и др., като а тяхно място са назначени пенсионирани учители
и жени учителки.
Често пъти учебните занятия са билил прекъсвани. Например през 1912-1913г. поради
мобилизацията и обяваването на Балканската, а после и на Междусъюзническата война,
учебните занятия били прекъснати от 17 септември до 4 март, а през 1914-1915г. за няколко
дни до 21 септември, пак поради мобилизация. През военните години учебните занятия са
били прекратявани за по един ден във връзка с победите на фронта- разгрома на Сърбия,
завземането на Битоля и др., като по този повод са устройвани манифестации с участието на
учениците и отслужване на благодарствени молебени.
През 1917-1918 учебна година учебните занятия се прекраяват за около 1 седмица
през февруари поради студове и липса на гориво, а през следващата учебна година от 29
октомври до 2 декември – поради испанската болест.
Броят на учениците се движи между 300-400 души.
През 1916-1917г. се открива една мъжка паралелка -5 клас, поради липса на такъв в
Непълната мъжка гимназия. От 1 септември 1918г. мъжката паралелка е придадена към
мъжката гимназия. Дотогава през тези 2 години мъжката паралелка се числи към девическата
гимназия и завършилите зрелостни изпити получават диплома с наименованието на
Девическата гимназия. През военния период ученическата униформа е била: тъмносиня-пола
и блуза и черна престилка с презрамки за момичетата и тъмносиня куртка, турскосиня висока
яка и кожен колан за момчетата.
Поради липса на преподаватели някои предмети не са изучавани, паралелките били
сливани и понякога не се учило във всички дни на седмицата. Занятията били целодневнисутрин и следобед.
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Например през 1915-1916г. не са изучавани химия, естествена история, пеене,
гимнастика, логика, а някои предмети са изучавани с по-малък брой часове седмично, за да
се осигурят учители за всички класове.
Независимо от трудностите, породени от войните, в гимназията съществували
извънкласни форми: Въздържателно дружество, Червен кръст, Дружествово “Юнак”.
Униформата на участниците в Дружествово “Юнак” била тъмносиня плисирана пола и блуза
със светлосиня яка, обшита с тъмносини биета
Тъй като още преди войните е съществувал фонд ”Бедни учинички”, по време на
войните учиничките със свои инициативи са подпомагали набирането на средства. Изнасяни
са литературно-музикални програми, пиеси и оперети. Например оперетата ”Съмодивското
изворче”, “Болният учител” и др., които имали голям успех в града.
През 1915-1916г. със средства, събрани от литературно-музикални представления, са
закупени и изпратени подаръци за войниците от 24 Черноморски полк, за което ученичките
получили похвала.
През 1916-1917г. войниците от 24 Черноморски полк изпратили 650 лв. с искане да се
разпределят така: 550 лв. за ученичка, сираче от войната, и 100 лв за ученичка, която ще
завърш и с отличие гимназиалния курс и зрелостните изпити. От сумата 550 лв. се образува
фонд ”Четвърта дружина от 24-ти Черноморски полк”, от лихвите на който се давали
помощи на ученички сираци.
Към училището имало изграден хор, който всяка пролет редовно изнасял концертипродукции, придружавани с литературна част, рисуване и балет. Продукциите били истински
културни тържества, и били посещавани от гражданството.
Дисциплината през време на войните и непосредствено след военния период е крайно
незадоволителна – както съобщава саммия директор на училището. Като причини се изтъква
самата война и тежките обществено-икономически последици от нея. Родителите били заети
с нелеката задача по издръжката на своите семейства, поради което са предоставили
възпитанието изцяло на училището. През този период започват протесни антивоенни акции,
в които се включват девойки от училището.
В периода 1919-920г., училището се превръща в Държавно девическо педагогическо,
каквото остава до 1922-1923г.когато училището се разделя на две: Държавно педагогическо
/ 7и 8 клас / и Общинско народно девическо реално училище. Двете училища са под общо
ръководство, но с отделни учители, архиви и пособия.
При управлението на БЗНС броят на учениците се движи между 400-500. През 19221923г. той бързо нараства с около 100, което се обяснява с притока на закритото Ямболско
педагогическо училище, обвинено в комунистическа дейност. През този период до 1924 г.
учебните занятия са се водили почти нормално. Учебни занятия не е имало на 30 септември
1919г. при подписването на Ньойския мирен договор. Учиничките са участвали в
проведената “обща народна, траурна манифестация“ във връзка с тежките клаузи на
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договора. Учебни занятия не е имало и по време на Деветоюнския преврат, който според
летописеца е само една смяна на правителството. Въпреки това се отбелязва, че
привърженици на земеделското управление са оказали въоръжена съпротива. По време на
Септемврийските събития от 1923 г. занятията са прекъснати от 21 до 30 септември и те са
характеризирани като “ комунистически метеж”.
Във връзка с реформите, които провежда правителството на Стамболийски, е
въвеждането на нова униформа: сукман,обшит с българска бродерия, и бяла риза също с
българска бродерия, през лятото бяла шапка с периферия. Въведена е трудова седмица в
училището - един път през годината през пролетта. През тази седмица учиниците работят
сутрин в градската градина за нейното благоустрояване, а следобед в училище, като
почистват класните стаи, боядисват черните дъски, подреждат кабинетите, шият, бродират,
рисуват. От 1 май 1921г. се въвежда ежемесечен трудов полуден за работа в градската
градина. Явни са усилията на земеделското правителство да съдейства за трудовото
възпитание на ученичките.
Училищната библиотека през 1920г. набряоява 1622 книги. Всяка паралелка разполага
със своя библиотека, съхранявана в шкаф, закупен със средства на ученици, набрани от
литературни програми, лотарии, томболи. Ученичките полагали грижи за украсата на
училището, като за целта са набирали средства от програми, забави и др.
От учебната 1924-25г. съгласно закона за бюджета Педагогическото училище се
превръща в Държавна девическа реална гимназия, като се оставя осми клас, за да могат
учениците да завършат педагогическото си образование. Такава гимназията остава до
учебната 1928-29г. когато по нареждане на МНП във връзка със съкращаването на
директорския персонал, мъжката и девическа гимназия се сливат в Държавна мъжка и
девическа гимназия с директор Деян Белопитов.
В помощ на училището, по инициатива на МНП, се изгражда за първи път през
1926-1927 г. общ родителско-учителски комитет от 22 души. Организирани били
ротителско-учителски срещи, на които са изнасяни доклади във връзка с успеха,
дисциплината и възпитанието на ученичките.
Деян Белопитов остава директор до учебната 1932-1933г., но през следващата 19331934г. директор на училището е Димитър Цветков, математик, родом от Сливен.
През 1934-1935г. за директор е преместен директорът на Ямболската смесена
гимназия Станчо Б. Коларов, а Цветков става заместник директор.
През 1936-1937г. директор е пак Димитър Цветков, който в 1937-1938г., става
директор на Мъжката гимназия,а на Девическата е назначен за директор Панайот
Воденичаров, родом от Лозенград, дотогава областен училищен инспектор, по специалност
историк. На директорския си пост Водиничаров остава до 1939-1940г., през която наново
става областен инспектор на мястото на Асен Карапанчев, а Асен Карапанчев става директор
на гимназията, какъвто остава до декември 1944г.
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Броят на учителите се движи от 19 до 38 и един училищен лекар -д-р Яна Дачева,
назначена за първи път през 1936-1937г.
Материалното положение на учителите остава тежко. Своето недоволство от зле
платения си труд и изканията си за подобряване заплащането учителите изразяват често в
рапортите до МНП. Така в един рапорт от 1936-1937г. четем: „ Да се изравни материалното
положение на учителя с това на другите държавни служители, като за база се вземе
образователния ценз и прослужените години и се държи сметка за семейното положение
на учителя, да се подобри служебното положение на ония учители, които имат повече
прослужени години. Подобрението да се изрази в по-малко часове и по-малко канцеларска
работа. Да се даде възможност на учителите да пътуват по БДЖ с 75% намаление“.
За сгради на гимназиата в този период служат същите сградите на държавното
училище „ К.Фотинов “ на ул.Богориди и частната къща на д-р Куцодимитрис на ул.
„Фотинов”/. Към 1936-1937г. има втори клон на училището на ул. „Антим 1” – сграда крайно
неподходяща за учебни занятия. Неподходящите и нехигиенични сгради, както и
недостатъчния брой стаи предизвикват недоволството на учителския колектив, който
изпраща няколко протестни рапорта до МНП. Във връзка в тях в Бургас пристига министъра
на просвещението д-р Николаев, които обещава да издейства построяването на нова сграда.
Основите на такава са били положени през 1941-1942г., но строежът е бил изоставен по
време на войната. Едва след войната се подновява строежът и училището влиза в своя сграда
на ул. „Христо Ботев”.
През

1942-1943г.

за

нуждите

на

училището

е

издействана

сградата

на

ОУ„П.Р.Славейков“ на ул.“Републиканска“. По този начин учебните занятия се водят на две
смени в две сгради: в училище „П.Р. Славейков“ – 16 стаи и „ К. Фотинов “- 18 стаи. С това
се внася известно облекчение в работата. След 1943 г. се водят в сградата на Мъжката
гимназия, Фотиновата сграда на ул. „Богориди” и Славейковото училище. Към 1944г.
Мъжката гимназия е използвана за болница и учебните занятия се водят нередовно. За
известно време се използва и Морското казино, а също така и казината “Македония” и
“България”.
Броят на учиничките за този период се движи от 400-1400 към 1944г. Записванията на
ученичките стават обикновено в началото на учебната година, когато се провеждат
поправителните и приемни изпити, а по-късно от 1934-1935г. за известно време записванията
стават в края на учебната година, когато се провеждат годишните и зрелостни изпити.
Учебната година завършва за зрелостничките на 23 май , а за др. класове на 23 юни, когато
се провеждат зрелостните изпити. Дипломите се раздават винаги при тържество, понякога
организирано съвместно с другите гимназии. Летен отдих на учиничките се организира през
1926-1927 г. Първата лятна колония се организира в Панагюрище с 26 ученички, от които 20
по бедност. Собствена сграда за летуване се изгражда в местността „Карандила“ през лятото
на 1939г.
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Съгласно решението на Учителския съвет от 5 април 1938 г. гимназията се
наименува на името на Константин Фотинов. На 29 ноември 1939 г. за първи път се
чествува патронният празник на училището при особена тържественост. Представена била
пиесата ''Българи от старо време'', следобед имало народни хора, а вечерта-вечеря на
учителите.
Въвличането на България във Втората световна война внася смущение в редовното
водене на учебните занятия поради това, че сградите на училището се заемат частично или
изцяло от български, а по-късно и от германски войски. Занятия са се водели нередовно, през
ден, през два, а през 1943г. само сутрин до 11 часа. На 15 януари 1944г. идва нареждане да се
прекратят занятията в цялата страна, за да се даде възможност на населението да се евакуира.
Годината се счита за завършена. Зрелостните изпити се провеждат през януари,
поправителните-през същото време. Поради изключителните условия всички зрелостнички,
които не са имали слаба оценка през първия срок, се освобождават от зрелостен изпит. За
неевакуираните ученички са провеждани по два часа занятия дневно. Ученичките от VIII
клас били граждански мобилизирани по няколко дни за провеждане обучение на пасивна
отбрана на града. Създават се санитарни ядра, които също участват в такива упражнения.
Налагат се все по-големи ограничения за дейността на младежките дружества. Закрити са
Въздържателното и Стенографското дружество, като развиващи “противодържавна дейност“.
Въвежда се редовен час по религия със специален преподавател, а по-късно от
свещеници. Въвежда се специален час, в който се коментират политическите събития и хода
на военните действия.
По спомени на Зора Касидова, Димитрина Кехайова и Мария Халваджиева -тогава
ученичка от V (IX) клас, записани през 1961 г., по това време в гимназията се създават
първите Марксистко - Ленински кръжоци и се формират ремсови групи. Антивоенните
настроения обхващат и ученичките от Девическата гимназия. Арестувани са Милка
Воденичарова, Живка Раданова, Мария Конушлиева, Мара Неделчева, Мара Сариева, Ирина
Ковачева, Дена Запрянова и Елена Баева. За антивоенната им дейност девойките биват
изключени завинаги от всички училища. Тези сведения показват, че гимназията винаги е
била част от обществените и политическите процеси в българското общество.
ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”
В ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА
На 9 септември 1944 г. изпитите и учебните занятия са преустановени поради
идването на Съветската армия в града. Училищното ръководство ги отлага, но от 12 до 14
септември провежда зрелостните писмени изпити. Новата учебна година започва на 1
октомври със стария директор – Асен Карапанчев, който е сменен на 8 декември с Лило
Стоянов Ралев – родом от Кюстендил, завършил география в Софийския университет.
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Същият остава дитерктор до 1947 г. Смяната му в края на учебната година е продиктувана от
обстоятелството, че той е избран за член на Висшия учебен съвет и заминава за София.
През учебната 1944 – 1945 г. стават много промени в учителския колектив. Получени
са повече от 30 заповеди, с които се наказват или уволняват учители по т.н. Закон за
прочистване на учителството. Голяма част от уволнените след няколко дни или през
следващата учебна година са върнати на работа. Трима учители са наказани с мъмрене и
писмено предупреждение. През следващата 1945-1946 г. учителите и служителите при
училището полагат клетва за вярност пред Народната власт, а през 1947г. – за вярност пред
Конституцията.
Развитието на Гимназия “Фотинов” през втората половина на XX век е силно
повлияно от историческите промени в българската действителност. Много ясно се очертава
продължаващата тенденденция училището да следва преоритетите и нуждите на обществото,
потребностите на Бургас и областта от кадри и специалисти.
От началото на 50-те години правителството на Отечествения фронт, а след това и
Народната власт започва реформи, целящи промяна на икономическата база на обществото и
политическата система.
Във връзка с бързото нарстване на градовете, продиктувано от индустриализацията в
града и кооперирането на земята в селата, нараства и брот на учениците. От учебната 1950 –
1951 г. Девическото училище е преименувано на Единно смесено училище.
През 1957 – 1958 учебна година отново се отделя горния курс и училището се
преименува на Смесена политехническа гимназия. В този период в града съществуват две
гимназии –бившите Девическа и Мъжка – сега смесени, затова през 1959 – 1960 те се
преименуват

на

Първа

политехническа

“Георги

Сава

Раковски”

и

Втора

политехническа гимназия “Константин Фотинов”.
През 1947-1948 г. за директор е назначен Боян Стойнов Андонов - Ризов. Същият е
роден в с. Горно Уйно, Кюстендилско, на 28 април 1910 г., завършил историко –
филологическия факултет на Софийския университет. През следващото десетилетие,
предвид променящата се обществено-политическа конюктюра, на директорския пост се
изреждат за по няколко година , Златка Арнаудова, Катя Бахчеванова, Донка Терзиева,
Маргарита Балахурова. Гимназията отбелязва сериозни успехи в периода 1960 – 1966г.,
когато директор е Христо Мартинов – специалист по история.
Учителската колегия по това време е около 40 - 45 човека. По време на
политехнизацията на обучението са назначавани и учители – специалисти: инженери и
агрономи.
Още след края на войната учебният процес е белязан от открито идеологизиране.
Особено значение придобива идейно – политическото възпитание и формирането на
комунистически мироглед на учениците. Учителите са длъжни да търсят начини и средства
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за изпълнението на тази задача. Излизат редица партийни и правителствени документи,
които се изучават от учителите и се следи за тяхното изпълнение. Изграждат се политически
кръжоци, провеждат се политинформации, вечери на различни предмети, провеждат се
конференции. Полагат се грижи за повишаване на идейно – политическата, научна и
методическа подготовка на учителите. Изградени са предметни комисии, в които се
разглежда и усвоява опита на съветските учители и специалисти.
До 60 – те години на 20 век гимназията печели редица първи места в различни
състезания, прегледи и фестивали:
 През 1956 г. Драматичният кръжок е удостоен с грамота “Отличник” за
участие в окръжния фестивал;
 През 1956, 1959 и 1960 г. хорът на гимназията е заемал първо място в
прегледите на художествената самодейност
 На републиканската спортна спартакиада училището заема първо място и е
наградено с 10 хиляди лева и грамота на Централния съвет на ДСФС.
През учебната 1952 – 1953 г. се внедряват за първи път елементи на политехнизация
на учебната работа. Това става чрез изграждане на политехнически кръжоци по леярство,
авто – мото дело, шлосерство, работа в опитно поле.
За добра учебно – възпитателна работа, както и за активно участие в различните
прегледи на художествената самодейност и научно – техническото творчество на учащата се
младеж с Указ № 278 от 20 май 1959 г. на Президиума на НРБ, Гимназията е нагредена с
орден “Кирил и Методий” II степен.
През учебната 1955 – 1956 г. училището има 36 паралелки, които се разпределят по
следния начин: начален курс – 12, среден курс – 8, горен курс – 16.
Занятията през първия срок се водят в сградата на Мъжката гимназия – тогава Първо
средно училище, на три смени, като последната смяна продължава до 20.30 ч. Това се налага
поради липса на сграда и нарастване броя на учениците.
През следващата година гимназията се премества в своя сграда, намираща се на
ул.”Христо Ботев”. Това позволява да се учи на 2 смени. Създават се и се обзавеждат
кабинети по физика, химия, естествени науки, история, география, математика, рисуване и
пеене.
След 1960 г. се забелязва по-голяма устойчивост в ръководния и педагогически
персонал. Учебно – възпитателният процес е политизиран и идеологизиран, но учителските
кадри са много добре подготвени и полагат много грижи и внимание в урочната и
извънкласна работа с учениците. Това се вижда, например, от организирания през 1963
година патронен празник на гимназията. Той е проведен в залата на Драматичен театър
“Адриана Будевска” и включва изпълнение на хора на гимназията, поставена е пиесата
“Пред буря”, литертурна програма и други прояви, преминали при голям успех.
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Без никакво съмнение в културния и образователен афиш на Бургас Втора гимазия
“Константин Фотинов” заема значимо място. Всяка година се провежда Общоучилищен
фестивал на художествената самодейност, в който всеки клас подготвя програма.
Празниците на патрона на гимназията се провеждат в Концертната зала или Драматичния
театър и са посещавани от гражданството. Те се превръщат в част от културния живот на
Бургас. Под ръководството на преподавателката по литература Недялка Бърнева се изнася
рецитал, посветен на съвременната българска поезия. Честват се националните празници и
годишнини – 3 март, 19 февруари, организират се Ботеви четения. Заедно с тях в празничния
календар са включени и чествания на Октомврийската революция, Деня на труда,
отбелязване на годишнини на Априлския пленум или конгреси на БКП. През учебната 1966 –
1967г. цялостната учебно – методическа и възпитателна работа е посветена на IX конгрес на
БКП – все мероприятия, показващи идеологизацията и партизацията на училищния живот.
Педагогическите

съвети

по

това

време

разглеждат

въпроси,

свързани

с

организационно – педагогическата и методическа работа на учителската колегия. Изнасят се
доклади за проверката и оценката на знанията на учениците; ритмичността при проверката и
оценката; в края на срока и годината се правят отчети на срочни или годишни съвети.
Организират се и научно – практически конференции, посветени на повишаване на
подготовката на учителите. Продължава оборудването на кабинетите в гимназията.
В този период във връзка с политехнизацията на училището всички ученици ходят на
учебна практика през годината в различни заводи и предприятия в града или в ТКЗС – Бургас.
От средата до края на месец юни учениците имат непрекъсната производствена практика.
Предприятията, в които се провежда производственото обучение, се наричат базови
предприятия и в много случаи учениците подготвят исторически справки за създаването им,
албуми, отразяващи историята и ежедневието, трудовите успехи и своето обучение.
В средата на 60-те години се забелязва и една тревожна тенденция на загуба на
интерес и мотивация сред учениците. Това поставя пред учителите въпроси като “борба
против масовата неуспеваемост, посредством повишаване на ефективността на урока и
подобряване работата в извънкласните, колективни и индивидуални учебно – помощни
форми”. В часа на класния ръководител започват да се появяват теми като “Борба с
тютюнопушенето”, “Поведението на обществени места” и др. Тези явления не са присъщи
само на учениците от Гимназия „Константин Фотинов”. Те са белег на времето и
свидетелство, че бунтарството на младите от 60-те в световен мащаб не прескача добре
смазаната и идеологизирана държавна образователна система в България.
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ОТ СПТУ ДО ПГЕЕ
През 1967 – 1968 година настъпва промяна в профила на училището. Във втората
Летописна книга на Втора гимназия “Константин Фотинов” е цитирана Заповед на МС от 18
февруари 1967г.,подписана от министър Ганчо Ганев, с която се казва: “На основание на
Закона за държавностопанския план за 1967г., ал.37 от Закона за по-тясна връзка на
училището с живота и по-нататъшното развитие на народното образование в Народна
Република България

се открива СПТУ по електротехника за КИП в гр.Бургас”. От

заповедта става ясно, че това решение е взето от Бюрото на МС с протокол № 56 от 9
декември 1966г.
От своя страна Изпълнителният комитет на Окръжния народен съвет Бургас излиза с
протоколно решение № 8 от 1967г., с което трансформира Втора политехническа
гимназия в СПТУ по електротехника.
С откриването на СПТУ за директор е назначен директора на дотогавашната Втора
гимназия Христо Илиев Мартинов, за заместник директор по учебно – възпитателната
работа Богдана Христова Маренова, а за заместник по производственото обучение – Калчо
Драгнев Трифонов.
През следващата учебна 1968 – 1969 година се назначават още седем учители с
инженерно образование, преподаващи специалните предмети: Петър Костов, Тома Иванов,
Ирина Танчева, Георги Русков, Антон Антонов, Румяна Неделчева и Наварт Бохосян.
Назначени са и учителите Олег Павлов по български език, Иванка Георгиева по математика
и Любен Панев по военно дело. Назначен е и нов директор – инж. Янчо Трендафилов,
който остава такъв до 1995г.
Средното професионално – техническо училище започва със следните специалности:
1. Елмонтьори на радио и телевизионни апарати
2. Контролно – измервателни прибори и автоматика в химическата промишленост
3. Електрообзавеждане на промишлени предприятия
4. Елмонтьори на електрически машини, уреди и апарати
5. Електропроизводство на проводници и кабели
За всяка специалност има определен прием по една паралелка. Документи подават 850
кандидати, а след класиране по успех са приети 287 ученици. В същото време в училището
довършват образованието си учениците от Втора гимназия.
През същата година са обзаведени и кабинети по:
 радио и телевизия с отговорник Велико Гавраилов;
 кабинет по чертане с отговорници инж.Големанова и инж. Бохосян;
 кабинет по елмашини, уреди и апарати с отговорник Антон Димитров;
 кабинет по КИП и автоматика с отговорник инж.Ирина Панделиева;
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 кабинет по електротехника с отговорник инж.Гергина Стоянова;
 кабинет по електроматериалознание с отговорник инж.Ирина Танчева и Стамат
Ибришимов;
 кабинет по елобзавеждане на промишлени предприятия;
 работилница по метална практика с отговорници Дечо Йорданов и Димитър Желязков
Производствената практика се води в държавните предприятия “Телевизионни и
радиосервизи”, “Фина механика”, ДСП “Балкантурист” – Слънчев бряг, Нефтохимическия
комбинат и Кабелен завод “Васил Коларов”.
Специалностите остават същите до 1970 – 1971 г., когато се открива специалността
Елмонтьор по строеж, поддържане и ремонт на асансьори, за сметка на специалността
Елмонтьори на машини и апарати. През учебната 1971-1972 г. специалностите се намаляват
на 4:
1. Елмонтьор по елобзавеждане на промишлени предприятия
2. Елмонтьор на елмашини и апарати
3. КИП и автоматика в нефтохимията
4. Електромонтьор на радио и телевизионна техника
Тази промяна е продиктувана от обстоятелството, че в СПТУ по електротехника
“Константин Фотинов” се открива прием за Професионално техническо училище /ПТУ/– с
курс на обучение 2 години по специалността Производство на проводници и кабели. В този
вид специалностите остават до 1974-1975 година, когато ПТУ-то се закрива и всички
специалности преминават към СПТУ със срок на обучение от 3 години.
За периода от 1979 до 1985 г. се наблюдава динамично движение на специалности, което
подсказва, че училището е следвало потребностите от специалисти в града и областта.
През 1983 – 1984 г. във връзка с настъпили структурни промени в средното
образование се въвеждат Учебно – професионални комплекси (УПК). В училището се
обучават ученици, завършили 10 клас, по специалностите Монтьор на асансьорна техника,
Монтьор по електрообзавеждане, Оператор в кабелопроизводството и Монтьор на
съобщителна техника .
През учебната 1991 – 1992 г. за първи път се въвежда прием с конкурсни изпити по
математика – с 4 годишен курс на обучение по специалностите Радиотехника и телевизия и
Асансьорна техника. Така годината започва с две паралелки с 4 годишен срок на обучение и
още 7 паралелки с 3 годишен курс на обучение.
През учебната 1992-1993г. се осъществява прием в първи курс с прием след 7 клас и 5
годишен курс на обучение по специалността Радиотехника и разширено изучаване на
английски език – 1 паралелка. Същата специалност съществува и с прием след 8 клас с
конкурсен изпит по математика и 4-годишен курс на обучение. При същите условия
съществува и специалността Асансьорна техника – по 1 паралелка. През следващата учебна
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година за първи път започва обучение по специалността Съобщителна техника с 4-годишен
курс.
От 1995 г. за директор на училището е назначена инж. Кера Бахчеванова. Тя
насочва усилията си към прерастване на СПТУ в Техникум и резултатите не закъсняват. От 1
септември 1995 г. влиза в сила Решение на МОНТ за преобразуване на СПТУ по
електротехника в Теникум по електротехника “Константин Фотинов”. Приети са 6
паралелки, като половината са с приемен изпит по математика, 1 от тях след VII клас със
засилено изучаване на английски език. Специалностите са следните:
 Радио и телевизионна техника;
 Съобщителна техника;
 Елмашини и апарати;
 Електрообзавеждане;
 Асансьорна техника;
 Елмрежи и уредби.
През следващите години се запазва традицията две от новоприетите паралелки да е
след VII клас, а останалите след осми. Специалностите остават същите с малки промени през
годините – закриват се специалности за известен период и после пак се откриват.
Със заповед РД- 09-332 от 07.04.2003г. на Министъра на образованието
Вл.Атанасов и във връзка с реформирането на образованието в Република България се
променя наименованието на Техникума в Професионална гимназия по електротехника
и електроника “Константин Фотинов”. През същата година след проведен конкурс от
МОН за директор на Гимназията е назначен Коста Папазов, специалист по математика.
Осъществен е прием по специалностите Електронна техника вместо Съобщителна
техника – след VIII клас и Електрообзавеждане на промишлени предприятия.
От 2004 – 2005 г. се въвеждат нови учебни планове за учениците от IX клас. Със
Заповед РД 09-34/22.01.2004г. се въвежда нов Списък на професиите за професионално
образование и обучение.
Приемът на учениците се движи между 287 за първата година до около 630 ученици през
следващите години. Учителската колегия също търпи промени през различните години, като
средно в Гимназията работят около 50 учители. През последните години нараства броят на
учителите по чужди езици и компютърни науки.
От 1997-1998г. училището развива съвместна дейност с Японската агенция JICА/JOCV. То е
eдинственото учебно заведение в областта, спечелило подкрепата на японската агенция. До
2006 г. в Професионалната гиманзия като учители по информатика са работили – г-ца
Хироми Акада, Рьотаро Такано, г-ца Риса Катаяма. Те обучават учениците на актуален
софтуер, програмни езици, които не са включени в задължителните учебни програми и
софтуер за създаване на уеб страници и уеб дизайн. С помощта на японската агенция се
осъвременява наличната техника и се изгражда компютърна мрежа. Освен двете компютърни
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зали училището има и нов кабинет, предоставен за свободен достъп на ученици и учители.
Всичко това създава предпоставка за креативност и иновации в преподаването и обучението.
През 2002 г. Гимназията посреща като гост японския посланик г-н Ясуйоши Ичихаши, който
остава възхитен от дълготрайната връзка на училището с агенция JICА/JOCV, което е
прецедент в практиката при тези взаимоотношения.
От 1 септември 2004 г. училището започна работа по проект “Сократ”, подпрограма
Коменски 1, като училище – партньор на Германия и Финландия. Темата на проекта е
“Създаване на мултикултурна интернет платформа” за обучение по информационни
технологии. През м.януари 2005г. в Германия, а през м.май същата година в България се
проведоха срещи между партньорите, работещи по проекта.
От особено значение за учениците от ПГЕЕ са спечелените проекти по програма „Леонардо”,
които позволяват на част от учениците да провеждат обучение и практика в Германия, и по
този начин да са част от европейското бъдеще на България.
ПГЕЕ “Константин Фотинов” гр.Бургас е достоен продължител на най-добрите
постижения на училището от неговото създаване до днес, включително и в извънкласните
дейности в областта на изкуството. В тази връзка Гимназията възобновява дейността на
Хора за патриотични песни и Танцовия състав за български народни танци.
Независимо от своя профил през годините Училище „Константин Фотинов” отговаря
адекватно на изискванията на времето и подготвя кадри, необходими за развитието на града
и региона. Това определя и увеличаването на паралелките с прием след VII клас по
специалности като Компютърни техники и технологии и Компютърни мрежи. ПГЕЕ
“Константин Фотинов” първа в страната откри и специалността Възобновяеми енергийни
източници.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Сведения за директорите на Училище
„Константин Фотинов” от Летописната книга
1880 до1883г.

гл.учител Тинка Стойчевава

1883-1886г.

гл.учител Аргира Димитрова

1886-1888г.

директор: Добра Дякова, завършила Одеската гимназия,

1888-1889г.

главен учител Коста Янчев

1889-1890г.

гл.учител и на двете училища Коста Янев

1893 - 1894г.

г-ца Мария Кушева (вр. управляваща)

1896-1897-

Петър Липчев и.д.директор – родом от с.Еркеч, Анхиалска околия, на

възраст 37г., женен с три деца – едно момче и две момичета, временен учител с годишна
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заплата 2000 лева; с 18 години учителски стаж, от които 10 години в класно и 8 в основно
училище. Преподава аритметика, френски език и естествена история
1898-1900г.

Кера Кираджиева – и.д. директор

1900-1901г.

Димитър Векилов

1902 – 1903г.

Иван Златаров, и.д.директор-Закон божи, аритметика,

1903-1907г.

Кръстьо Панев - директор

1904-1905 г.

Кръстьо Панев - директор

1907-1910 г.

Васил Ранков от Анхиалската смесена прогимназия в.и.д. директор

– аритметика, геометрия, френски език и черковна история – 12 ч.седмично
1910-1911 г.

Никола Брайков – директор, химия,- 8ч.

1911-1913 г.

Христо Вълев – директор, пристигнал от Пловдивската девическа

гимназия,
1913-1915г.

Деян Белопитов, назначен на мястото на Хр. Велев, който е преместен

на 28 януари 1914г.в мъжката гимназия.
1915-1916 г.
учителите
1916-1917 г.

Станка Йовчева – директор /Мобилизирани са директора Белопитов,
Д.Кутийски, Д.Цветков, П.Манчев, Ст.Николов и др./
Георги Цанков – директор (командирован от Пловдивската девическа

гимназия)
1917-1918 г.

Сава Недев –директор (командирован от Сливенската девическа

гимназия)
1918-1933 г.

Деян Белопитов – директор (титуляр) – редовен гимназиален учител

по естествена история
“Деян Белопитов – директор, 42 годишен, от

Панагюрище, женен с три деца, свършил

Висшето училище в София, преподавател по естествена история”
1933-1934 г.

Димитър Цветков от гр.Сливен, математик

1934-1937 г.

Станчо Коларов, дотагавашен директор на Ямболската гимназия

1937 – 1938г.

Димитър Цветков – встъпва в длъжност на 17септември –до 27IX ;

за директор е назначен Панайот Воденичаров от 27 IX
1938-1939 г.

директор Панайот Воденичаров

1939-1945 г.

Асен Димитров Карапанчев – директор, до тая дата (19 август 1939) е

областен инспектор, а досегашният директор Воденичаров е назначен за областен инспектор
1945-1947 г.

Лило Ралев –директор

1947-1948 г.

Боян Стойнов Ризов –директор. Боян Стойнов Андонов – Ризов, роден

в с. Горно Уйно, Кюстендилско

на 28 април 1910 г., завършил историко – филологическия

факултет на Софийския университет.
1948-1950 г. Златка Арнаудова
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1950-1952 г. Катя Каролева /Бахчеванова/
1952-1953 г. Донка Терзиева
1953-1960 г. Маргарита Балахурова
1960 - 1967 г.–

Христо Мартинов – директор, роден на 28 август 1928 г., по

специалност историк
1968 - 1998 г.

инж. Янчо Трендафилов

1988-2003

инж. Кера Бахчеванова

от 2003

Коста Папазов
СВЕДЕНИЯ ЗА ПЕДАГОЗИТЕ В КРАЯ НА XIX ОТ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА
НА ГИМНАЗИЯ “К.ФОТИНОВ”

1896-1897
Петър Липчев и.д.директор– родом от с.Еркеч, Анхиалска околия, на възраст 37г.,
женен, с три деца – едно момче и две момичета, временен учител с годишна заплата 2000
лева; с 18 години учителски стаж, от които 10 години в класно и 8 в основно училище.
Преподава аритметика, френски език и естествена история
Недялка Милева, родом от гр.Карнобат, на 20 години, неженена, третостепенна, с
годишна заплата 1320 лв.Учителствувала всичко 4 години. Преподава геометрия и
гимнастика, география и естествена история – вс.20 ч.седмично
Мария Панова, родом от гр.Болград, Русия-на 23 години, неженена, волнонаемна, с
1020 лв.годишна заплата, учителствувала всичко 2 години. Преподава Закон Божи и
ръкоделие и всемирна история
Павлина Недялкова, родом от гр. Букурещ, на 32 години, омъжена има едно дете;
третостепенна учителка с годишна заплата 3000 лв., учителствувала 7 години в класно
училище.Преподава български език – 18ч.седмично
1897-1898
И.д.директор П.Липчев е преместен в Айтоското третокласно училище, и е
предал делата на училището на г-жа Н.Милева. За “слаб успех” е уволнена и г-жа
П.Недялкова. Учебната година е започнала с две учителки: Милева и Панова.
През септември 1897 от Сливенското IV-то класно училище е преместена г-жа
К.Кираджиева, която изпълнява и длъжността директор - родом от Сливен, на 28 г.,
женена, с 10-годишен учителски стаж, от който 3 години в основно и 7 г.в класно, с годишна
заплата 1620 лв.
1898-1899
И.д.директор - г-жа К. Кираджиева, преподава аритметика- 11 ч.седмично
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Г-жа Н. Милева, уволнена на 15 септември и на нейно място е назначена М.Чакалова,
родом от с Черково, Старозагорско, на 47 години.
Г-жа М.Панова, уволнена по собствено желание,
Г-ца Ив.Боева, преместена по собствено желание за подназирателка при Варненския
пансион от 1.091898.) На вакантните места са назначени:
Г-ца Екатерина Желябова, волнонаемна учителка, родом от М.Търново, на 26 години,
преместена от Варненската девическа гимназия, с годишна заплата 1800 лв.френски език,
български език, ръкоделие, краснопис- вс.20 ч.седмично;
Г-ца Мария Гуцова, родом от Болград, Бесарабия, на 23 години, временно
новоназначена, основна, командирована учителка, преместена от Сливенското IV-то класно
девическо училище. Преподава Закон божи, всемирна история, българска история, география,
рисуване и пеене – всичко 22 ч.седмично;
Г-ца Ст.Драгнева, родом от гр. Русе, на 26 години, волнонаемна учителка с годишна
заплата 1200 лв. Преподава естествена история, български език и физика – всичко 18
ч.седмично;
Г-ца Александрина Димитрова от гр.Варна (заела мястото на Екатерина Желябова,
преместена в Стара Загора), с месечна заплата 960 лв.
СГРАДИТЕ НА УЧИЛИЩЕ “ФОТИНОВ”
/извадки от Летописната книга на училище „Фотинов“/
Учебна

Сгради, в които се помещава училището

година
1879-1880

Старата къща на гръцкия поданик д-р Куцодимитрис, построена
върху мястото на сегашната му къща, която е клон от Девическото
педагогическо училище

1882-1883

През тази година се привършила постройката на първото по-солидно
и специално за училище строено от общината здание. То се намирало
срещу сегашната църква “Св.Св. Кирил и Методий”. Било масивно,
на два етажа, всеки с 8 стаи и два отделни входа. Имало театрален
салон и стаи за пансион за външни ученици и ученички. Девическото
училище се наместило в горния етаж, а мъжкото в долния.

1887-1888

През м.февруарий хубавото училищно здание, заедно с цялата
архива, покъщнината и пособията, изгоряло. За ново помещение
била наета частната къща на София Чамурова (на ъгъла на
“Фотинов” и “Богориди”). В тазгодишния си бюджет училищното
настоятелство предвидело 550 лева за пособия. Набавени били
няколко картини, глобуси и книги, които се поставили в един долап.
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1888-1889

Училището се помещавало в частната къща на Коста Фурнаджията,
нейде

около

сегашната

църква.

Тя

била

недостатъчна

и

нехигиенична. Първи клас се помещавал в салона, за учителите не е
имало стая.
1889-1890

На

15

септемврий

1889

г.

девическото

училище

заело

новопостроеното училищно здание “Паисий”, което днес служи за
основно училище. То било съградено от Общината. Държавата
отпуснала 5 хиляди лева помощ. От училищния бюджет, който бил
11010 лева, били отпуснати 100 лева за пособия. На следващата
година били увеличени на 250 лева, плюс още 250 лева за
библиотеката.
1892-1893

Училището се изнася от сградата на “Паисий” и наема частна къща.
В края на годината Съветът взема решение да се иска щото
Девическото

училище

да

се

премести

в

новопостроеното

едноетажно, на мястото на изгорялото през 1888 г. здание.
Училищното здание носи името “Климентина”
1895-1896

Училището се помещавало в миналогодишното здание – частна
къща. Това означава, че решението на съвета не е влязло в сила

1896-1897

През януари 1897 г. се набавиха за училището окачалка за дрехите на
ученичките, съдове за пиене на вода и железни отривалки за
очистване на обущата от кал.

До 1900

На 1 октомври Бургаският окръжен санитарен съвет посети
училището, намери го в превъзходна чистота, но самото здание
намери за нецелесъобразно в хигиеническо и научно отношение
(особено стаята на I клас, в малкия двор, с един нужник), за което
състави и подписа протокол, с прибавка да се напраявт
водовместилищата от цинк, като го изпрати по принадлежност

1900-1901

Училището се помещава в друга частна къща на Агатон
Месемврията, преценена като “крайно подходяща” за училищна
сграда. Бургаската окръжна постоянна комисия плаща за нея 1000
лева наем.

1901-1902

Училището от 1 септемврий се помещава в горния етаж на
Фотиновото училищно здание

1904-1905

Девическото училище се помещава отначало в горния етаж на
Фотиновото здание на бул. “Богориди” /. В долния етаж се е
помещавало Основното училище/, но тъй като броят на учениците
нараства, то се пренася в частна сграда на гръцкия поданик Зворона,
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намираща се близо до сегашното Търговско училище, двуетажна
паянтова постройка от четири стаи, в които се събират едва по 20-25
ученици. За кабинет служила малка стая, дълга 2м. и широка 1.5м.
Понастоящем съборена
1906-1907

Четири паралелки учат в новонаетата сграда на д-р Куцидимитрис, в
която и досега се помещава клона от педагогическото училище, а 3 –
в училището “Цар Крум”

1907-1908,

Училището се намира в частните сгради на Куцодимитрис и

1909,1919,1911

Бракаловата

къща.

Констатирана

образцова

чистота

от

проверяващите органи.
1911-1912,

Гимназията и прогимназията се намират под едно управление и се

1912-

помещава в същите здания – Фотиновото училище и къщата на

1913,14,15,

Куцодимитрис. Кабинетите и библиотеката бяха така също общи.

1917-1918

Гимназията се помещава в две частни здания с 8 стаи – къщата на д-р
Куцодимитрис и старата поща – срещу църквата “Преображение
Господне”. Фотиновото здание е било заето за болница.

1918-1919

Занятията се водели до 25 октомври в миналогидишните здания
(Куцодимитрис и старата банка) на две смени с Основното училище.
През ноемви тя напусна Старата банка и зае собственото здание
“Фотинов”, което бе заето до тогаз за военна болница на
италианските войски.

1919-20

През м.септември занятията се водеха чрез редуване на паралелките
преди и след обяд само в едно от двете училищни здания – в
частната къща на Куцодимитрис, понеже другото здание –
Фотиновото – изцяло се ремонтираше и почистваше. От 1 октомври
занятията продължиха в двете здания реовно до края на годината

1920-1921

Училището се помещава в две здания – държавното “Фотинов” и
частната къща на Куцодимитрис. На хоспитиране и практика
ученичките се водеха в тукашните основни училища “Паисий” и
“Славейков”
Липса на условия за гимнастика.

1921-1922

Училището се помещава в две здания – държавното “Фотинов” и
частната къща на Куцодимитрис

1936

На 21 декември идва министъра д-р

Н.П.Ноколов с частния си

секретар. Посетиха гимназията заедно с областния директор г-н
Рашков, кмета инж. Сиреков, председателят на родитело-учителския
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комитет г-н Вълчанов. Г-н Министъра направи констатация, че
условията, при които работят ученичките и учителите в сегашните
гимназиални сгради, са много неблагоприятни и недостатъчни. Г-н
Министъра е на мнение, че чрез пристройки към Фотиновото
училище на бул.”Богориди” ще се задоволят сегашните и бъдещи
нужди на гимназията. Обеща, че ще направи всичко възможно за
постройка на нова сграда за Девическата гимназия.
1941

23 февруари. Вторият клон от училищните помещения се зае от
войници. Гимназията се закри отчасти.
3 март. Германските войски завзеха всичките училищни помещения.
Учебните занятия прекратихме
28 март. Германските войски освободиха централното училище. На
другия ден го почистихме и започнахме занятия през ден поради
недостатъчно стаи. На 1 април германските войски освободиха и
втория клон на гимназията.

27.април 1942

Директорът на гимназията А.Карапанчев замина за София във връзка
със строежа на девическата гимназия

5 октомври

Гимназията

се

премести

в

бившето

основно

училище

1942 г.

“П.Р.Славейков” Тук досега се помещаваше мъжката гимназия.
Сградата има 16 стаи, а във Фотиновото училище на “Богориди” има
8 стаи. В тия две помещения занятията се водят на две смени (16
паралелки сутрин и 15 следобед). Всеки случай положението се
твърде много облекчи

1943

Освен Фотиновото и Славейково училище се използват за известно
време Морското казино и казината “Македония: и “България”

23 февруари

Понеже на Мъжката гимназия се разреши да се завърне и учи в

1945

собствената си сграда, започнахме редовни занятия с всички класове
във сградите “Фотинов” и “Славейков”

1950-1956

Сградата на Мъжката гимназия
Завършен е първият етаж на сградата на гимназия „Фотинов” на ул.
„Хр. Ботев” 42. Първият срок занятията се водят в Мъжката
гимназия на три смени – до 20.30ч.

1956-1957

Занятията започват в новата сграда на 2 смени – има общо 38
паралелки
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КЪМ АРХИВИТЕ С УСМИВКА
Извадки от Летописната кника на гимназия “К.Фотинов”
с коментар на съвременните учители, които с усмивка
търсят абсурдите на историята.
1888г. “Инспекторът донася в Министерството, че учителите били разпуснати и не си
гледали работа”
☺ Колко “разпуснато” може да бъде
консервативно учителско съсловие?
И дали някога тези, които учим, техните родители
и нашите началници ще погледнат на учителя”с любов”!
Министърът му отговаря “да назначи повече и по-подготвени учители, на които да
увеличи заплатата”
☺Боже, защо вече няма такива министри?
1894г. “Годишните изпити се завършили на 11 юни с акт. Последният се е състоял в
следното. Управителката на училището прочела гоишния отчет, след което изпълнили
скромна литературно – музикалната част: 2 песни, 2 декламации, една малка комедийка, 2
песни и 2 декламации”
☺Тази скромна литературно – музикална програма,
ознаменувала годишния акт, сега сериозно би
затруднила едно средностатистическо училище.
1899 г. ”На 1 октомври Бургаският окръжен санитарен съвет посети училището,
намери го в превъзходна чистота, но самото здание намери за нецелесъобразно в
хигиеническо и научно отношение (особено стаята на I клас, в малкия двор с един нужник),
за което състави и подписа протокол, с прибавка да се напраявт водовместилищата от цинк,
като го изпрати по принадлежност”
☺Превъзходната чистота винаги е била
работа на училищата и техния персонал.
Сградите и нужниците – на държавата.
Затова и нуждите от тях още си стоят.
1913 г. “Учителят Деян Белопитов държа пред всички ученички назидателна
патриотична реч. В нея се изтъкнаха заслугите на храброто българско войнство и бъдещето
на оскърбената и излъгана, но горда и непокрусена България. Апелира се към ученичките да
имат пълна вяра в славното бъдеще на Велика България...”
 И днес се уповаваме на същата вяра.
И пак учителите се пънат да
поддържат патриотизма сред възпитаниците си,
въпреки все същите усилия на политицитев обратна посока.
1914 г. „През м.октомври ученичката Бозвелиева Гана се самоубива в морето поради
неизпълнени любовни блянове”
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 Безкрайна и също толкова необяснима
е любовта – тогава, днес и завинаги.
1920г. “На 30 септемврий ученичките взеха участие в общонародната траурна
манифестация по случай сключването на мира – Ньойския договор. Тази манифестация бе
опорочена и участниците разгонени от тълпа комунисти, които си послужиха с побоища.”
☺Горката ни нация! Не може да бъде единна даже
в най-трагичните моменти от историята си.
1920г.“Ученичките са водени на 3 концерта и 12 пиеси, изпълнени от тукашния
оркестър и други театри”
☺Кой е събирал парите за билети?
Днес и една пиеса е извън възможностите ни.
1923 г. “От 21 до 30 септември 1923г. учебните занятия бяха прекъснати поради
комунистически метежи”
☺Тези метежи дълго наричахме “Първото
антифашистко въстание”.
Днес са “септемврийските събития”.
Какво ще са утре?
1929 г. “Записаха се 300 ученици и 383 ученички, рапределени – първите в 10, а
вторите в 11 паралелки. През тази година всяка от гимназиите устрои по една екскурзия с
маршрут : Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Мадарските скали, Варна, Бургас, като
Мъжката гимназия го изпълни в обратна посока”
☺ “Обратната посока” на Мъжката гимназия е объркваща,
защото прави евентуалната среща предопрелена.
1930 г. “Главният инспектор д-р Горанов свика публично събрание и говори за
половото възпитание на младежта.”
☺Всяко възрастно поколение се грижи
за половото възпитание на младежта,
забравяйки приказката за знаенето и моженето.
1934 г. “На 25 октомври 1934 г. градът ни бе посетен от Началника на Културното
отделение на Министерството на Народното просвещение, г-н Атанас Илиев, който държа
сказка в салона на Областния театър пред учителите от града и околията натема: “Ролята на
учителя при изграждането на новата държава”.
☺ “Новите държави” винаги са разчитали
на учителите да ги построят. И те са го правели –
все за жълти стотинки.
А иначе държавата си е същата – политическият режим: нов
1936 г. “На 1 май всички ученици и ученички от двете гимназии бяха заведени в
околностите на Айтос, дето прекараха Празника на цветята.
☺Умно!
Далеч от демонстрациите на наемния труд.
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На 18 май се състоя екскурзия с около 70 ученици и ученички от осмите класове,
придружени от 7 души учители до Варна, Девня и обратно в Бургас.
От 25 май до 1 юни включително се състояха следните екскурзии:
От Бургас до София, Перник, Рилския манастир и обратно. В тая екскурзия взеха
участие 70 ученици и ученички, прифружавани от 7 души учители”
От Бургас до Стара Загора, Казанлък, Шипка, Габрово, Сливен, Бургас, в която
участваха 100 ученици и ученички с 10 учители
От Бургас до Сливен и обратно със 150 ученици и ученички и 15 души учители”
☺Е, това не може да бъде!
За един месец 4 екскурзии с 390 ученици.
Без да броим Айтос!
1937 г. “Почина от мозъчен удар в главата, вследствие умствена преумора, учителят
от мъжката гимназия Андрея Дим. Андреев”
Умствената преумора не е за предпочитане.
Това го знаят учениците.
Учителите още упорстват!
1939 г. “Записани 964 ученички, разпределени в 24 паралелки, от които 3 класически,
6 полукласически и 15 реални”.
☺Никакъв проблем с приема!
И с класическото образование също.
1939г.“16 юни. Рожденният ден на Престолонаследника Н.Ц.В. княз Симеон
Търновски. При молебена по случая при много тържествена обстановка се извърши
освещаването на знамето на гимназията. Кръстникът на знамето – дарителят Манол
Чальовски – индустриалец от гр.Бургас. В знак на голяма благодарност на дарителя –
кръстник беше поднесен разкошен адрес, връчен му от г-н Директора Воденичаров
непосредствено след освещаване на знамето. На обяд бе даден в приморското казино в чест
на дарителя банкет от 40 куверта.”
☺Твърде малък купон за такова голямо събитие.
Днес тези неща са в обратен ред.
1940 г. “Получи се сумата 60 000 лева подарена от:
 г-н Петър Диманов – търговец- 25 000 лева;
 г-н Манол Чальовски – индустриалец – 20 00 лева;
 събрани от музикалния взвод при местния гарнизон – 15 000 лева.
С подаръка да се закупят музикални инструменти и при гимназията да се формира
музика. Признателното учителство сърдечно благодари на дарителите.
☺Богатите хора днес в отечеството ни
се прощават с такива суми само срещу лъскави автомобили.
А после се чудят кой им ги краде!
1940 г. “Намаше учебни занятия по случай влизането на българските войски в
Добруджа, за да я присъеденят към майката отечество”
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☺Е, този път сме за ваканцията!
Да ни извинят европейските ни партньори.
1940 г.“Областният съд разгледа делото заведено по почин на Учителския съвет
против редактора на в.”Бургаски фар”, за поместената в същия вестник статия “Едно
престъпление против човещината” с крайно обидно и клеветническо съдържание против
класната наставница на VI в полукласически клас Донка Моллова. Съдът осъди редактора на
вестника на 6 месеца строг тъмничен затвор за клевета.”
☺Учителски съвет с гражданска позиция!
Ама и съдът си го бива!
3 март 1940. “Отпразнувахме Освобождението на България. Германските войски
заеха всичките училищни помещения. Учебните занятия прекратихме.”
☺Емблематична дата с емблематични събитя!
1943 г. “Гимназията взе участие в панахидата, устроена по случай погребението на О
Бозе починалия Цар Борис III. Една делегация от 10 ученички, директора на гимназията и
двама учители отиде в София, за да поднесе венец от гимназията на нашия любим Цар и
присъства на погребението”
☺Царете са любими приживе и за кратко.
Виж по-долу!
1944 г. “В гр. Бургас дойде Червената армия освободителка, която беше посрещната с
небивал ентусиазъм от гражданството. Улиците на града бяха задръстени от народ. Мнозина
плачеха от радост. Изпитите бяха преустановени”
☺Събитието е различно – участниците – същите.
1946 г. “В осем часа сутринта преподавателите и всички служащи в гимназията
положиха клетва за вярна служба на Народната република България”
☺Учителите служат вярно на отечеството си.
Други го превръщат в кариера!
1947 г. “Получи се заповед от 5 май 1947 г. , с която Яна Табакова се наказва по
Закона за прочистване на учителския персонал по чл.7.буква“а” – писмено предупреждение.”
☺Прочистването на обществото започва все от учителите.
Дали някога ще им позволят те да прочистят управляващите,
от обратното на умните.
1955 г. “Проведе се градски фестивал, организиран от Градския комитет на ДСНМ. На
фестивала нашето училище се представи с хор и драмсъстав. Драматичният състав на
училището бе класиран на първо място. Второто място бе заето от хора на училището.”
☺Браво! Искрени поздравления!
Защо успехите не са заразни?
1963 г. “Поради големите зимни студове в началото на Новата година ваканцията
продължи до 4 февруари”
☺На това се казва зима! И ваканция!
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“Учебните занятия от тази дата (22 април 1963 г.) започнаха със смяна на почивния
ден (вмвсто неделя – петък) по разпореждане на председателя на Окръжния народен съвет с
цел икономия на електическа енергия”
☺И това се е случвало.
Само дето са пропуснали да отменят християнството.
Някъде и днес почиват в петък.
1964 г. “През месец юни учениците от деветите и десетите класове проведоха
непрекъсната едномесечна практика по заводите в града.”
☺Какво знаят тогавашните учители по практика?
Да питат днешните си колеги как се организира
учебна и производствена практикав частните фирми.
1965 г. “Учениците от XI клас под ръководството на др.Илиева обсъдиха пиесата
“Божествена комедия” (от съветски автор), изнесена в Бургаския народен театър “Адриана
Будевска”.
☺Обявява се конкурс за името на съветския автор.

Христо Мартинов

инж.Янчо Трендафилов

инж.Кера Бахчеванова

Коста Папазов
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1938г. се освещава знамето на Гимназията, изработено със средства на индустриалеца
Аврам Ча
Чальовски
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Ученичките от випуск 1918 г.
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Випуск 1930г.

Балетна формация към Девическата гимназия

Първата сграда на Девическата гимназия, намираща се на ул.“Богориди“. Днес
тя е Исторически музей.
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1933г. Художествена самодейност

Униформата на Девическата гимназия през 30-те години.
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1938г. Фанфарната музика на Девическата гимназия.

Летописната книга , започната през 1920 г. от директора Диян Белопитов
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Випуск 1995
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