
 
Средно общообразователно училище  

“Георги Измирлиев”  

 гр.Горна Оряховица на 156г. 



   Музейната сбирка на училището е открита през 1984г. по повод 125 

години от създаването му.  



   Девет табла с богат снимков материал проследяват 

историята от Възраждането до наши дни.  

 



   През 1859г. 

родолюбиви 

горнооряховчани 

канят учителя от 

Елена Иван 

Николов 

Момчилов, който 

открива първото в 

града ни мъжко 

класно училище.  



   Наследници на това училище сме 

ние, за което имаме потвърждение 

от Национален музей на 

обрзованието гр. Габрово с изх.№ 

К.Л. - 02-04-63/15.02.1999г. 



   От 1910г. училището 
носи името на Георги 

Измирлиев, който е 

бил учител тук, 

апостол в Първи 

революционен окръг 

по време на 

Априлското 

въстание. Обесен в 

Горна Оряховица, 

той остава завинаги 

свързан с града ни.  



   Съхранени са  копия от заглавните страници на 

учебници, издадени от Иван Момчилов за нуждите 

на класното училище. 



Дъска с калем 

Пинакида 



   В музейната сбирка могат да се видят главни книги от 

периода 1897г.-1898г.; 1903г.-1904г.; 1919г.-1920г.; 

1922г.-1923г.; 1931г.-1932г.; 1941г.-1942г. 



Ученическа книжка от 1943-1944г. 

 Ученическа карта от 1940г 



Старото знаме  



      Запазена е ученическа униформа от 30-40 години 
на 20 век и старото училищно знаме. 



Могат да се видят отличителни знаци- за 
успех, дисциплина, спортни постижения. 



     Съхранени са учебници и учебни помагала, 
издадени през 1883,1888,1901,1908,1910 т.н. 
години. 



        През 1913г. катастрофално земетресение с 
епицентър Горна Оряховица разрушава сградата на 
училището. Загива цял клас с учителката си. 



      През декември 1945г. училището се премества в 
нова сграда, която е построена на най-високото 
място в града. 



А през 1981год. са открити новите корпуси на 
училището. 



  Училището на 
Иван Момчилов 
преминава през 

различни етапи- 
мъжко класно 

училище, смесена 
гимназия, реална 
гимназия и т.н.  

Днес то е най-
голямото учебно 

заведение в 
региона. 



По повод годишнини от създаването на училището са запазени 
юбилейни вестници- 100г. от създаването му 1959г.; за 125г.- 

1984г.;за 135г.-1994г.; за 150год.-2009г.; поздравителни адреси и 
телеграми  



   Изложени са части от 
грамотите и 

спортните отличия 
спечелени от наши 

ученици.  

По-голяма част от 
тях се намират в 
централното фоае  

на училището. 



       Изцяло с дарениея на ученици е подредена малка етнографска 
сбирка, свързана с трудовата дейност и ежедневието на хората 

в региона в края на 19в. и началото на 20в. 





В музейната сбирка се пазят и отличията на училището: 

 

Орден “Кирил и Методий”- ІІІ степен- 1957г. 



 Орден “Кирил и Методий” 

 І степен- 1959г. 

 

    

Орден Народна Република 
България – 1984г. 



Днешните ученици с достойнство носят името на 
своя патрон и са горди наследници на първото 

светско училище в Горна Оряховица. 



Училището днес 


