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На 26 октомври 1910 г. в Бургас е  учредено Дружество „Родни звуци” , а на 29 

април 1911 с писмо 1039 на тогавашното министерство на просветата е одобрен устав 

и той влиза в сила.  С основаването на дружество „Родни звуци” е сложено началото и 
на същинската музикална история на Бургас. Сред учредителите и членовете на 

първото настоятелство са най-сърцатите радетели на музикалното дело в града ни: 
д-р Йоневич, Христо Палигорчев, Коста Барбаров, Никола Блажев, Върбан Върбанов, 

д-р Коста Николов, Съби Денев, К. Дишлиев и др. В Устава на дружеството са 
формулирани неговите цели: 
„Да вдъхва любов към музиката у своите членове и да ги развива в музикално 

отношение. Да сдружи в една цялост всички любители и любителки на музиката”. 
Дружеството заживява своя музикален и организационен живот. На първия 

концерт на 11 декември 1910 г. неговият председател д-р Йоневич казва пророческите 
думи: „С общо усилие... ще гледаме тази наша рожба, това наше дружество да го 

въздигнем до една местна  Народна консерватория!”  
В годината на 10-годишния юбилей от основаването на дружеството, с писмо № 

27499 от 17.ІХ.1921 г. на Министерството на народната просвета, към 
Дружество „Родни звуци“ се създава Народно музикално училище.  

За директор на училището е назначен Върбан Върбанов – композитор, диригент 

и инструменталист, автор на 5 опери, пиеси за оркестър, камерни творби, на солови и 

хорови песни. Върбан Върбанов е един от основателите на Дружество „Родни звуци” 
и диригент на хора и оркестъра към него. Освен директор на Народното музикално 

училище, той е и преподавател в него. Други преподаватели са: д-р Коста Николов, Д. 
Сарафов, К. п. Николов, Ганка Жечкова, Георги Шагунов, Константин Петканов и др..  

Постепенно преподавателският състав се попълва от професионалисти:  

Асен Жабленски – хоров диригент и преподавател по цигулка,  
Филип Кутев – композитор, капелмайстор и цигулар,  

Димитър Караджов – духови инструменти и музикална теория,   
Ганка Жечкова и Иванка Бояджиева-Караджова – пиано.  

Още през 1947 г. Георги Шагунов, наречен „баща на музиката в Бургас” казва, 
че е „щастлив да види държавен симфоничен оркестър в Бургас, но още по-щастлив 

би бил да види държавно музикално училище, за която е работил и мечтал.”    
През 1960 г. музикалните дейци от „Родни звуци” пишат писмо до Държавния 

съвет и Комитета за култура, в което настояват да се създаде държавно музикално 
училище, което да подготвя бъдещи професионалисти: 

„ Бургас е град със значителни музикални традиции, водещи началото си от 1910 г....  
На град Бургас е необходима музикална гимназия. Ето основанията...“ 

Със Заповед № I – 3284 от 14 юли 1961 г. на Министерството на 
просветата и културата в Бургас се създава държавно Средно музикално 
училище. Преподаватели през първата учебна година са: Емил Георгиев, Димитър 

Караджов, Мано Ралев, Станьо Златев, Петър Бончовски, Лазар Гавалюгов, Иван 
Тончев, Павел Костов, Атанас Вълков, Яни Чернев, Маргарита Георгиева, Олга 

Зуркова, Надежда Джанкардашлийска, Алис Налджиян, Ана Балашева, Теменуга 
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Кирова, Д. Табакова, Велико Пенев, Г. Пеев, Л. Борисов, Бонка Недкова, Никола 

Солаков, К. Дончев, Найден Бороджиев, Ел. Христова, Екатерина Калъчева, Р. Русков, 
К. Якимов, Зл. Стоянов, М. Делева, Л. Сирекова, Здравка Хитилова, Златина Вичева, 

К. Колева. 
 През 2004 г., със Заповед № РД 14-166 от 17 ноември на Министъра на 

образованието и науката, Средно музикално училище е обявено за Национално 
училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“.  

 Откриват се нови специалности: 
2002 г. – Класически танц 

2006 г. – Актьорско майсторство 
2009 г. – Поп и джаз пеене 
2009 г. – Редовна дневна форма на обучение от първи клас  

2014 г. – Сценичен костюм, Рекламна графика 
 
Директори на училището: 
Стефан Лалчев – цигулар и хоров диригент, ръководи училището от 1961 до 1981 г. 

Велико Пенев – виолист, изследовател на музикалното минало на Бургас, ръководи 

училището от 1981 до 1993 г. 
Юлия Ненова – възпитаник от първия випуск на Музикалното училище в Бургас, 

дългогодишен клавирен педагог, ръководи училището от 1993 до 2010 г. 

 
Към настоящия момент училището са завършили над 1 700 ученици, които са 

спечелили  над  2 500 награди от международни и национални конкурси.  
 

Училището е носител на следните награди: 

 Орден „Св.св. Кирил и Методий” I степен 

 „Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци 

 Две първи награди и два златни медала на Окръжен народен съвет – Бургас 

 Специална награда от Община Бургас за висок принос в развитието на 

образованието в град Бургас и високи постижения в областта на музиката 

 Съвет на европейската научна и културна общност:  
„Официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено 

признание в областта на културата”, значка „Златна книга” за принос в 
развитието на българската култура и „Златен печат” за европейски мениджмънт 

в културата. 
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