
В основите на нашето училище са 
вплетени заветите и родолюбивия пример на 
големия български възрожденец Иван 
Кършовски. Той учителства само една година 
(1859 - 1860 г.) в Хаджиоглу Пазарджик 
(Добрич) като развива бурна просветителска 
дейност и оставя трайна духовна диря: 

 открива взаимно училище в специално 
построена за целта сграда към храма „Света 
Троица“, като въвежда модерния и 
прогресивен за времето си взаимоучителен 
метод на обучение с преподаване на 
български език и годишни изпити, което 
издига образованието ни на европейско ниво; 

 на 11-ти май 1860 г. организира за 
първи път в нашия град честване на деня на 
светите братя Кирил и Методий и 
провъзгласява независимостта на 
българската църква. По време на 
тържеството Кършовски произнася пламенно 
слово, което кара присъстващия гръцки 
владика да напусне обиден, а бележитият българин заплаща с около 9 месеца 
престой в затвора. 

Историческата справка за образователното дело в Добрич ни натоварва със 
завидна отговорност - с гордост можем да се считаме за наследници и на първото 
класно училище в града ни, основано през 1872 г. в двора на днешната църква 
„Света Троица“ от Йосиф Стоенчев Хаджииванов, внук на именития наш 
възрожденец и съгражданин Иван Хадживълков. През 1884 г. се обособяват мъжко и 
девическо училище, които от следващата - 1885 г. - се помещават в специално 
построена за целта нова сграда. За периода 1913 - 1940 г., въпреки възникналите 
трудностите от несправедливото присъединяване на Южна Добруджа към съседна 
Румъния, Базарджишката гимназия (тогава градът ни носи името Базарджик), която е 
пряк наследник на първото класно училище, съумява да запази своя български облик 
и дори разширява дейността си. След възстановяването на справедливостта чрез 
Крайовския договор през есента на 1940 г. следва бурен разцвет на училището, 
което междувременно се преименува на смесена гимназия „Цар Борис III“.  

През 1946 г. за пръв път нашите предшественици приемат за свой патрон 
светите братя Кирил и Методий. През следващите десетилетия ние поставяме 
началото на едни от най-авторитетните добрички учебни заведения - 
Педагогическото училище, Вечерната, Природо-математическата, Езиковата и 
Финансово-стопанската гимназия. На 12.10.1971 г. нашето училище се сдобива с 
първата в областта ни нова сграда, в която се намира и до днес. От 01.09.1958 г. 
придобиваме известност като „първа гимназия“, от 1985 г. обществеността ни 
именува „руското“ училище, от учебната 1991/1992 г. сме Хуманитарна гимназия, а 
от 1-ви август 2016 г. - Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“.  

Наша гордост са именитите ни възпитаници: писателят Ивайло Петров, първият 
медалист на България от олимпийските игри Борис Георгиев - Моката, диригентът 
Захари Медникаров, „славеят на Добруджа“ - народната певица Галина 
Дурмушлийска, една от родните ни поп звезди - Миро, почетните граждани на 
Добрич: Любен Бешков, Данаил Бекяров, Димитър Димитров, Йордан Дачев, Петър 
Крумов, Никола Богданов и редица други добри и успели хора.                                                    
 

 



 Химн на училището  
(текст –  Ангел Веселинов, 
музика – Любомир Байчев)  
Двамата солунски братя 
възкръсват за своя народ, 
те нужни са пак на България 
в нейния труден живот. 
Верни ученици 
с гордост се стремим 
техните традиции 
с чест да продължим! 
Слава на Кирил и Методий - 
нашият вечен патрон. 
Към светлина те ни водят -  
нисък им правим поклон! 
Тежко е нашето време - 
нужни са силни творци. 
Много от тях ще дадеме 
за радост на наште отци!   

 
 


