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Създаването на Народното Нахимовско училище  

 

По предложение на министъра на Народната отбрана генерал 

полковник Петър Панчевски  правителството на Народна република 

България с Постановление № 995 от 21 август 1951 г. създава едно 

СУВОРОВСКО училище в град София с численост на възпитаниците 

300 души и едно НАХИМОВСКО училище в град Сталин (Варна) за 

200 души възпитаници”. „Суворовското и Нахимовското училища да 

започнат обучение на възпитаниците от 1 януари 1952 г. Срокът на 

обучение в двете училища е 7 години. След завършване на тези 

училища суворовците и нахимовците да се изпращат за по-нататъшно 

обучение във военноучебни заведения на Народната войска и МВР. 

Министърът на народната просвета, съвместно с министъра на 

народната отбрана в тримесечен срок да разработят щатове и 

положение за Суворовското и Нахимовското училища, форма на 

облеклото, норми за храната, програми за обучението и инструкции по 

вътрешния ред. Всички горепосочени документи да се представят не 

по-късно от 1 октомври 1951 г. в Министерския съвет за 

утвърждаване.” (край на цитата) 

 

При приемането в Нахимовското училище, освен ученици от V до IХ 

клас за нахимовци са командировани и 48 курсанти от гимназиалния 

курс на НВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Те полагат основите на войсковия ред 

и прилагат добрите традиции на Морското училище по обучение на 

кадети. 

Останалите по-малки класове също са организирани първоначално в 

роти. По-късно тази организация е реформирана в две роти с ротни 

командири и взводове с възпитатели. Нахимовците се включват в 

състава на училището на 1 февруари 1952 г., когато обличат военната 

униформа и започва обучението им. 

Народното военно нахимовско училище (така е първоначално 

именувано училището) е открито официално на 3 март 1952 г. На 

тържеството присъстват министърът на народната отбрана генерал-

полковник Петър Панчевски, командващият ВМФ контраадмирал 

Бранимир Орманов както и много официални лица, родители и 

граждани от страната и града. На училището е връчено тържествено 

специално войсково знаме. 
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3 март 1952 г. Трибуната с официалните лица при откриване на 

Нахимовското училище и връчването на знамето му. 

 
 

На първия ред: Началникът на училището капитан ІІ ранг Аврамов, 

командващия ВМФ контрадмирал Бранимир Орманов, помощник- 

министъра на народната отбрана генерал-лейтенант Асен Греков, 

министъра на народната отбрана генерал-полковник Петър 

Панчевски и секретарят на ОК на БКП Стоян Павлов. Знаменосци: 

старши лейтенант Николов, нахимовците Станой Станоев, Кирил 

Антонов и Христо Генов. 
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Нахимовското училище започва организирано своята дейност 

благодарение усилията, положени от екипа офицери, старшини, 

служители и преподаватели няколко месеца преди м. февруари 1952 г. 

под ръководството на неговия началник капитан ІІ ранг Георги 

Кирилов Аврамов. За негови заместници са назначени капитан ІІ ранг 

Неделчо Христов Сяров - по строевата и учебната част, капитан ІІ ранг 

Христо Русев – началник на политотдела, и капитан ІІІ ранг Димитър 

Мирчев - началник тил. 

Командири на роти са: на старшата рота - капитан-лейтенант Владимир 

Николов Ставрев и старши лейтенант Божидар Димитров Сотиров - на 

младшите класове. Всеки клас е взвод с взводен командир-възпитател 

офицер и помощник-взводен командир - старшина на свръхсрочна 

служба. 

В училището има тил, в състава на който е включена медицинска 

служба със стационар и зъболекарски кабинет с началник на 

Медицинската служба капитан І ранг доктор Жеков. Училището има 

библиотека и кабинети по общообразователните предмети „Физика” и 

„Химия”. За преподаватели са подбрани 12 учители - отлични педагози 

от Варна и региона. 

Нахимовско училище разполага с ветроходен учебен кораб - шхуната 

„Веслец” и 6-мести гребни лодки тип „ГИЧКА” и Ял-шесторки. 

Нахимовците са снабдени с красиви черни военни униформи, подобни 

на униформата на курсантите от Военноморското училище. Върху 

сините пагони беше извезана буква „Н”. Безкозирките са със златен 

надпис на черната лента „Народно Нахимовско училище”.  

Ежедневната зимна униформа е с холандки, а празничната с бушлати, 

черни панталони с небесно сини лампази. Лятната униформа е 

строевата - сини дочени матроски панталон и холандка, а празничната 

униформа №1 от бял памучен плат и бели обувки. Главите са украсени 

през зимата с черни матроски безкозирки с черна лента с извезан 

надпис „НАХИМОВСКО УЧИЛИЩЕ”, а през лятото - с бели матроски 

барети или със сини пилотки, зимната униформа има шинел и ушанка с 

червена звезда. 

Нахимовското училище е разположено в центъра на гр. Варна в 

триетажна сграда с просторен двор и парк - градина. Днес там се 

помещава СОУ „Кирил и Методий”. Районът дава възможност за 

провеждане на часове по физическа, строева и тактическа подготовка. 

В партера на бялата сграда се помещават тиловата част, кухнята и 

столовата. На първия етаж са разположени класните стаи и 

библиотеката. На втория и третия етаж са кабинетите, спалните 
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помещения и медицинската служба. Отоплението, битовото и 

продоволственото осигуряване е на много добро ниво. 

 

 

 Генерал- 

полковник Петър Панчевски при връчване на бойното знаме. Пред 

строя - началникът на Нахимовско училище капитан ІІ ранг Георги 

Аврамов. 

 

Старши лейтенант Николов с 

Асен Кирилов Димитров, 

знаменосеца Кирил Антонов и 

Станой Станоев.  
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Обучението на нахимовците се извършва по програмата на средните 

училища, а ежедневието е организирано съгласно изискванията на 

уставите на БНА. Отделно има часове по военноморска, огнева и 

строева подготовка. През лятото се провежда морски лагер с гребане, 

плуване и ветроходство и крайбрежно щурманско плаване с учебните 

кораби. 

Военните звания на нахимовците бяха флотските военни звания с 

добавка на представката „вице”. От вице-старшина ІІ степен до вице- 

мичман. В помощ на възпитателите на младшите класове са 

назначавани нахимовци за командири на отделения от горните класове. 

Така старшите нахимовци придобиваха и командирски качества. 

Възпитаниците, които имат зачислено лично стрелково оръжие, дават 

караул пред секретна секция и нощен пост обход, а дежурствата на 

дневалните са съобразени с учебния процес. Ротните командири са с 

отлични строева подготовка. Взводните командири - възпитатели 

изпълняват ролята на класни ръководители.  

 

 

 

Учебният ветроход „Веслец” на 

Нахимовското училище, на който се 

провеждат ежегодните учебни практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те са морски офицери с изявени педагогически умения, опит и стаж и 

постоянно са обект на педагогическо обучение на началника на 

училището капитан ІІ ранг Аврамов, който е опитен педагог.  

Учителите по общообразователните учебни предмети са изключително 

взискателни към усвояването на учебния материал от нахимовците, 

особено по математика, български език, физика и химия. Големи и 

строги са изискванията към часовете по физическата подготовка. 

Богата е извънкласната дейност в следобедите и в събота и неделя. 
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Силни резултати постигат спортните секции по лека атлетика, спортна 

гимнастика и колективните игри - волейбол и баскетбол. Нахимовците 

са градски първенци по лека атлетика и спортна гимнастика. Най-

добрите атлети участват в националните юношески отбори и защитават 

честта на Република България в международни състезания. 

Училищният духов оркестър, хорът и ансамбълът за матроски танци са 

изключителна атракция за гражданите на Варна.  

Голяма заслуга за физическото развитие на нахимовците имат 

организираните през лятото морски лагери на брега на морето и 

Варненското езеро, където ежедневието е запълнено с гребане, плуване 

и ветроходство и усвояване на други дейности свързани с военно- 

морското дело. Незабравими остават и щурманските походи по 

северното и южното Черноморско крайбрежие с учебния кораб на 

Нахимовското училище двумачтовата шхуна „Веслец” и учебните 

кораби на Висшето народно военноморско училище „Никола 

Вапцаров”, „Чумерна” и „Асен”.  

Традиция е ежегодното участие на впечатляващата парадна рота на 

училището в първомайските и деветосептемврийски паради в София. 

Тогава се гостува на Суворовското училище, където се организират и 

провеждат спортни 

състезания между 

суворовци и нахимовци. 

Само три випуска 

нахимовци постъпват 

директно във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров”. Следващите 

класове нямат този шанс. 

 

Парадна рота на 

Нахимовско училище на 

1 май 1953 г. Строя води 

старши лейтейтенант 

Божидар Сотиров 

(командир на рота). 

Офицери пред строя: лейтенант Райко Д. Райков, лейтенант Иван В. 

Маринов и лейтенант Васил Евтимов Мочков. 

 

Нахимовското и Суворовското училища съществуват до 20 август 1955 

г., когато са разформировани по доклад на министъра на народната 
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отбрана армейски генерал Панчевски, като съществуването им е 

определено за нецелесъобразно. 

Така след съществуване от три години и половина беше закрито 

Народното Нахимовско училище, но в това кратко време ни даде 

завинаги верността на нахимовците към спомените, радостите и 

юношеските неволи за времето, когато сме били неотлъчно заедно. 

Периодично, на всяка кръгла годишнина от откриването на училището, 

на базата на близките другарски и приятелски отношения, които 

поддържаме и досега, организираме другарски срещи във Варна. На 

последната юбилейна среща през октомври 2012 г. от името на 

организационния комитет за честването адмиралът от резерва Христо 

Контров припомни незабравимите нахимовски години, инициативите и 

свършената от комитета работа и бъдещите намерения на нахимовците.  

Върху фасадата на сградата, където се помещаваше Нахимовското 

училище от 1951 до 1955 г. беше открита паметна плоча в чест на 60-

ата годишнина от откриването му. 

 

О.з. капитан І ранг Божидар НЕДЯЛКОВ 

 

Юбилейна среща октомври 2012 г. 
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