
 
 

 

 
 

Кръговратът на живота неусетно ни доведе в  2012 

година от новото летоброене. През дългите векове 
реката на времето довлече много събития, забравени и 

запомнени, знайни и незнайни, с ту бистрите си и 

спокойни води, ту с бучащи и мътни води изпълнени с 
водовъртежи. Вечно остава само родното ни село 

Вакарел, претърпяло три разорения и всеки път 
възкръсвало като Феникс от пепелищата.  
Тази 2012 година е някак си по-загадъчна, по-светла, 
по-празнична. По-загадъчна ,защото ни пренася далеч 

назад във времето 110 години. По-светла, защото се 
озарява силно от незагасващия светилник, запален от 
нашите предци. По-празнична, защото чествуваме  сто 

и десетият рожден ден на нашето читалище. Народно 

читалище „Заря 1902г.” 

Няколко са събитията които помни владелецът от 
историята на родното село. Далеч назад, някъде в 
историята, блещукат кандилата в „Шарената черква”, 

на чиято светлина монаси - книжници създават 
ръкописни български книги. Историята на селото е част 
от великата история на Големия диагонален път „Виа 
милитарис”, който от нине и до днес свързва Европа и 

Азия, и който помни стъпките на войници, търговци, 

пратеници и дипломати, пътували от европейските 
големи градове до Константинопол (Цариград, 

Истанбул). В съзнанието ни винаги ще останат гордите 
осанки на дервенджиите, дръзнали да вдигнат въстание 
срещу султана, водени от Самоковския владика св. 
Симеон. В ушите на всички нас кънтят писъците на 
жените и децата на три пъти гореното и разрушавано и 

три пъти възкръсвало село. В поредицата от 
исторически събития изплува и образът на кмета дядо 

Йован Павлев, станал инициатор на построяването на 
черквата св. Николай през 1836г. и откриването на 
светско училище през 1856г., първо в общината и 

четиринадесето в цялата Софийска област. Извисява се 
фигурата на „добрия и учен” поп Захари Николов, 
изпратил през 1874 година за първи път група 
вакарелски момчета в класното училище в Самоков „да 
изучат за свещеници и даскали”. Сериалът на историята 
неизменно ни довежда  и до 1902г., когато будните 
наши съселяни запалват искрата в новия светилник, 
като основават читалище. От този момент „прочутото в 
страната село” или „градецът Вакарел”, както го 

наричат писателите и обществениците от онова време, 
има свой нов „храм на просвещението, на знанието, на 
человеческото воздвижение” Наричат го „Заря”. „Заря”, 

която да се бори с тъмнината на невежеството. „Заря”, 

която да тласка вакарелци по пътя на естетическото 

израстване. „Заря”, която да усъвършенства 
населението със, сказки, четения и систематични 

курсове, със словопрения по разни отрасли на знанието 

специално за членовете си, забави и вечеринки” Към 

бъдните поколения от Вакарел основателите настояваха 
само за едно нещо. Целта и името на читалището да 
останат неизменни. 
И така вече сто и десет години. С едно име „Заря” и с 
една цел „да буди у гражданите на селото интерес към 

четене и да способствува за тяхното научно просветно и 

естетическо развитие”, само и единствено в обществена 
полза. Сто и десет години от сказките на учителя 
Цветан Георгиев, фелдшера Костадин Георгиев, 
свещеник Захари Гешаков на злободневните теми като 

„Вредата от прекомерното употребление на алкохола”, 

„Важноста и целите на земеделските сдружения.”, 

„Злото от разграбването на общинската мера и как да се 
премахне”, до информационния  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

център, създаден с подкрепата на фондации „ФРМС” и 

„Лале” и възможностите на програма „Глобални 

библиотеки”. Сто и десет години от първите десетина 
вестници и списания като „ Ден”, „Дневник” и „ 

Българан”, списанията ”Веселушка”, „Детска почивка”, 

„Македонска звезда”, Съвременник”, „Ново общество”, 

„Светлина”, „Картинна галерия”, „Родина”, 

„Демократичен преглед”, „Самообразование”, 

„Земеделие” , „Културно единство”, „Слънчоглед”, до 

четиринадесетте хиляди тома книги от различни 

клонове на знанието в сегашната библиотека. 
За сто и десет години тъжните юнашки напеви на 
слепите вакарелски гъдулари, които Иречек слушаше 
по софийските мостове се сляха с гласовете на Лата 
Велкова, Стоя Ристова, Мика Ристова и Ружа Алек-

сова, чиито песни записа през 1894г. Ангел Бокурещ-

лиев, та стигнаха до нас с песните на Траянка Симова, 
Дафинка Божичкова, Мария Цветанова, Станка Чер-

венкова, Лиляна Филипова, Дафинка Митева, Катя 
Гюрова и всички жени от фолклорната група. Те звънят 
и ще звънят с гласовете на  Кристина Минева и Иветка 
Ангелова и ще летят предавани на бъдещите 
изпълнители. 
За сто и десет години първите театрални постановки 

„Под игото” от Иван Вазов и „Насила оженване” от 
Молиер бяха последвани от над четиридесет поставени 

постановки с над 250 представления в които 

самодейния си талант изявиха Димитър Владимиров, 
Лилия Александрова, Стоян Спиридонов,  Димитър 

Малинов, Стоян Манолов, Василка Митрева, 
Александър  Митрев, Ангел Митев, Стоянка Иванова, 
Мария Цветанова, Емилия Костова, Лиана Боянова, 
Станислав Владимиров, Калинка Митова, Маноела 
Зафирова и редица други дейци на самодейната 
театрална сцена. 
За сто и десет години кръшните вакарелски хора от 
махленските мегдани и зеленишки се  преродиха в 
изпълненията на танцовите състави. Своя школа 
танцьори създадоха хореографите Георги Илиев и 

Ружка Пенева. Земята се тресе под краката на децата и 

младежите от формация „Вакарелче”. 
 И в днешното време, след сто и десет години Народно 

читалище „Заря 1902г.” го има, само и единствено 

заради желанието и потребностите на хората от 
Вакарел. Въпреки достолепната си възраст, читалището 

е и вечно младо, тъй като постоянно се среща с 
младостта и красотата на самодейците си. Желанието 

на читалищните деятели и самодейци да работят на 
ползу роду е живителната течност в читалищния 
организъм. И всичкото това безкористно и само в 
обществен интерес. 
Днес след 110 години от началото, вакарелци славим 

паметта на основателите, запалили искрите на зарята. 
Тачим спомените за всички ония, които през годините 
дадоха скромната си лепта всеки според възможнос-
тите си за читалището и народополезната дейност и 

разоряха бурния огън необходим за силните отблясъци 

на Зарята. 
Прекланяме се пред таланта и благодарим на всички 

ония, които в днешното време, в школите и съставите, 
със своя труд добавят нови съчки в огнището да не 
загасне никога Зарята. 
Нека пребъде в годините с. Вакарел с неговите хора.  
Нека винаги целта и името на Народно читалище „Заря 
1902г.” с. Вакарел да останат неизменяеми съгласно 

волята на предците. 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 

 



 
Идеята за основаване на читалище във Вакарел изниква 
в края на XIX и началото на XXвек, когато,  селото е 
във възходящо икономическо и просветно развитие. 
Тази идея намира почва сред селската интелигенция 
групирана около народния учител Цветан Георгиев, 
фелдшера Константин Георгиев и свещениците Тодор 

Ковачев и Константин поп Стоянов. Първото 

учредително събрание на читалището се провежда на 
 25 март 1902 година. Освен посочените по горе 
присъствуват още Паун Попов, Никола Стоименов, 
Захари Ив. Гешаков, Зашо Ковачев, Найден Червенков, 
Владимир Стоицов и редица други. Общо се събират 
около двадесетина души. Сред общия ентусиазъм 

приемат устав и се решава да се основе читалище 
„ЗАРЯ” с. Вакарел. Читалището е регистрирано  в 
самоковския съд със заповед № 616 от 31 май 1902 г. 
В устава е определена следната цел на читалището: 

Чл. 1. Целта на Вакарелското читалище е да буди у 

гражданите на селото интерес към четене и да 
способствува за тяхното научно просветно и 

естетическо развитие. 
Чл.2. За постигане на целта , читалището урежда: 
библиотека с публична читалня, популярни сказки, 

беседи, реферати и пр. по разни отрасли на знанието, 

сказки, четения и систематични курсове със 
словопрения специално за членовете си, забави, 

вечеринки 

 В основните положения на устава е определено: 

Чл. 59. Читалище „ Заря” е основано на 25 март 1902 

година и има седалището си във с. Вакарел. 

Чл. 60. Читалищния празник е на 25 март- 
Благовещение. 
Чл. 61. Целта и името на читалището са неизменни. 

Веднага са абонирани вестниците „ Ден”, „Дневник” и 

„ Българан” , списанията ”Веселушка”, „Детска 
почивка”, „Македонска звезда”, Съвременник”, „Ново 

общество”, „Светлина”, „Картинна галерия”, „Родина”, 

„Демократичен преглед”, „Самообразование”, 

„Земеделие” , „Културно единство” , „Слънчоглед”. 

Събрани са помежду членовете средства и са закупени 

книги за читалището. Започват и първите просветни 

сказки, които са държани от учители и просветници в 
селото. Фелдшерът Константин Георгиев чете сказка 
„Вредата от прекомерното употребление на 
алкохола”.Учителят Цветан Георгиев говори на тема 
„Важноста и целите на земеделските сдружения.”- 

„Празна е приказката , казва учителят, че нашето 

вековно рало най добре оре земята. Потребно е 
модерно земеделие. Трябват подобрения във всички 

отрасли на земеделието, в начина на обработване на 
почвата, в начина на прибиране и почистване на 
храните, в начина на торене. Извън това потребни са 
машини с каквито работят напредналите във всяко 

отношение вече други държави. Онова което харчим за 
пиене, ако го спестим- ще покрием нуждите на нашето 

стопанство, ще го снабдим с потребните земеделски 

съоръжения. Но тук трябва воля, трябва постоянство, 

труд и пестеливост.” Свещеник Константин Стоянов 
говори по тема „Средства за ограничение пожарите в 
селото..” Захари Иванов Гешаков, държи няколко 

сказки. Първата му тема е: „Злото от разграбването на 
общинската мера и как да се премахне” Сказчикът 
изнася пред събралите се, че об-щинската мера е 
изложена на разграбване. Предлага да се изисква пред 

общината да се сформира комисия , която да оцени 

щетите и от щетите да се образува фонд за строеж на 
училище. Същия сказчик изнася и беседа на тема: 
„Развитие на скотовъдството на запад и у нас.”Захари 

Гешаков развива своята народополезна дейност в 
читалището и кооперацията до 1911година, когато се 
установява като свещеник в гр. Долна баня и Костенец. 

В просветната дейност активно участва както вече 
отбелязахме Цветан Георгиев, който държи сказките 
„Икономическата политика на общинския съвет” и 

„Земеделските сдружения”. 

Фелдшерът Константин Георгиев, говори за 
„Коремният тиф” и „Каква хигиена да се пази , за да не 
се появяват заразни болести?” 

Когато се направи макар и един бегъл поглед за 
изнесените първи сказки ще се види, че те имат чисто 

практически характер и имат за цел да подпомогнат и 

облекчат живота на селянина. 
Почти веднага след основаването се урежда читалищно 

кафене в което по решение на настоятелството се 
поставят портретите на Христо Ботев, Васил Левски, 

Любен Каравелов, Раковски, Бенковски, Паисий и Гоце 
Делчев. А така също да се постави  и карта на България. 
Читалището е водило редовен организационен живот 
до войните 1912 – 1913 год. Всяка година на 25 март се 
провежда годишно общо събрание за отчитане на 
дейността, на финансите. Провежда се избор и на ново 

настоятелство в състав: - председател, подпредседател, 

касиер, деловодител, библиотекар. До този период 

председатели са били Цветан Георгиев, Паун Попов, 
Милен Георгиев, Найден Червенков. Една от 
първостепенните задачи е и постройка на читалищно 

помещение. С протокол № 3 от 25 март 1909 год. 

Общото събрание решава да се образува фонд  

„Постройка на читалищно здание” , като във фонда се 
превеждат 1/ 10 от приходите всяка година.  
Първото събрание след войните е направено на 19 

януари 1914 година, когато се приема отчета за 1912 и 

1913 година и за председател е избран Христо Йонев. 
На 16 януари 1914 година читалището урежда първата 
вечеринка играна от учителите. Читалището реализира 
приход от 100 лв. Категоризирани са три групи места с 
входни билети от по 1лв., 50 и 30стотинки. 

Идват дарения за абонамент на вестници и списания. 
Например с протокол № 11 Читалищното 

настоятелство изказва благодарност на К. Георгиев, 
подарил „Юбилеен сборник” на Иван Вазов, на 
Истилиян Стамов - подарил сборника „Жътва”, на 
Величко Георгиев, подарил списания и книги на 
стойност над 100 лева. 
През 1920 – 1922 година председател на читалището е 
Атанас Якимов/ Албански / директор на 
прогимназията. Същият е родом от Македония и е деец 

на Македонската освободителна организация. Атанас 
Якимов активно се включва в обществения живот на 
селото.. През 1923 г. негово дело е спасяването на над 

120 сдружени земеделци по времето на 
деветосептемврийския преврат. По негова инициатива 
през 1914 г. започва активна дейност по построяване на 
читалищна сграда. Проведен е разговор с общинската 
управа за отреждане на терен. При едно от 
посещенията на народния трибун Цанко Бакалов 
Церковски се подготвя проект за читалищна сграда в 
копривщенски стил. Само смяната на политическите 
условия, преврата на 9 юли и участието на населението 

с оръжие в ръка, не довежда до край това начинание. 
През 20те и 30те години в читалищния живот се 
включва нова генерация от млади учители, селски 

интелигенти, като Величко Георгиев, Славко 

Владимиров, Трендафил Игнатов, Димитър Станчев. 
През 1921 година умира Константин Георгиев. Смъртта 
го заварва като председател на читалището. Със своята 
народополезна повече от 20 годишна дейност като 

медицински фелдшер, основател на читалището и 

кооперацията и дълго годишен техен деятел му 

спечелват уважението и симпатиите на по голямата 
част от вакарелското население. 
На 15 март 1924 се приема нов устав на читалището. 

Същото става член на читалищния съюз. От 1924 до 

1928 година председател на читалището е свещеник 

Тодор Ковачев. Активно през този период допринасят 
за издигане на читалищната дейност и Трендафил 

Игнатов и Васил Николов Стоименов – директор на 
прогимназията.  

 
Читалищни активисти от ср. на 30

 те
години на ХХв 

През1931 година по решение на Настоятелството, 

одобрено от общото събрание, от фонда за построяване 
на читалищен дом са подарени за построяване на 
училище- 60.000 лв. През следващите години на 
различни части са подарявани още суми , като общата 
стойност на дарението за училището надхвърля 120 

000лв. През 1935 година изтъкнатият писател и 

общественик Стоян Ватралски подарява на читалището 

във Вакарел събрани съчинения 
„ Библиотека Стоян Ватралски, други различни книги и 

парично дарение. 
Управителния съвет благодари на големия родолюбец 

за дарението, но малко след това от живота си отива 
християнския проповедник, историк , писател и поет 
Стоян Ватралски. Той остава едно голямо творчество в 
около 17 тома историческа, нравствено- етична, 
религиозно- богословска литература, която за жалост 
не е запазена за вакарелските поколения.  
Края на 30 те години настъпва подем в дейността на 
читалището. Удвояват и се утрояват неговите членове. 
Почти се удвояват и книгите в библиотеката. Закупува 
се радиоапарат, провеждат се сказки най вече от 
свещеник Христо Стоименов, Никола Поптодоров и др.  

От тридестте години начева народополезната дейност в 
читалището и на свещеник Стефан Грозданов. Роден и 

израсъл в многолюдно семейство, прегърнал от рано 

земеделската идея, преживял перипетиите на две войни 

и едно войнишко въстание свещеник Грозданов отделя 
голяма част от живота си на развитието на Вакарел. 

Негово дело е основаването на дружество на Червения 
кръст и на младежко християнско дружество. Повече от 
30 години от живота си той отдава и на читалище „ 

Заря” , като член на управителния съвет, дългогодишен 

касиер и председател на читалището. 

Освен традиционните читалищни дейности, като 

вечеринки, популярни сказки и просветна дейност чрез 
библиотеката често се организира посещения на 
именници в именните им дни, разпродажба на картички 

и марки. Така например само през1945 година от 
посещения на именници и разпродажба на картички са 
реализирани 45966 лв, приход за касата на читалището. 

През същия този период на читалищната сцена са 
поставени и първите театрални постановки. Първите 
такива , за които намираме запис в протоколната книга 
на читалището са „Под Игото” от Иван Вазов и 

„Насила оженване” от Молиер. Ето какво четем по 

повод на втората сценка в протоколната книга. 

 
Читалищно тържество края на 30

 те
години на ХХв 

„ На 08. 01 1937г. читалището даде своята традиционна 
вечеринка. Утвърдиха се 5 категории места от 5, 10, 15, 

20 и 30 лв. Читалищния приход е 1500лв. Не остава на 
страна и културно просветната дейност. Учителите се 
канят да изнасят различни сказки, темите са различни. 

Директорът на училището Васил Николов Стоименов 
говори за Народните будители, за Васил Левски, за 
трети март. Учителката Любка Димова изнася реферат 
„ Самообразова ли се вакарелецът”. 

Периодът 1944-1959 г. е почти неизвестен за 
читалището. Читалищни секретари са Станоя Сотиров 
и Иван Паунов. читалището се помещава в кръчмата на 
Петър Милев. Освен библиотечна дейност не са 
известни други страни от дейността на читалището. 

През 1948 година ръководството на читалището 

закупува 16 мм киномашина „Киноп“ , едно магаре и 

каручка и така е организирано първото кино във 
Вакарел. Прожекциите първоначално са организирани в 
вторник, събота и неделя а след известно време и 

ежедневно. Първи, като читалищен кинооператор 

започнал работа е Ангел Петров Атанасов. От 1953 

година работата се разраства и се назначават двама 
кинооператори а именно Зорка Григорова Стойнова и 

Зашо Димитров Хаджийски. Прожекциите се 
организират всеки неделен ден във Вакарел а през 
останалите дни  по махалите. От 1955г. Кинооператор е 
Боян Сотиров. 1967 година донася ново развитие на 
киното във Вакарел, в салона са монтирани 

стационарни киномашини и то започва да работи на 
пълна работна седмица, като всеки ден има по две 
прожекции. От това време датира и първата прожекция 
на цветен , широкоекранен филм, така 
кинообслужването се изравнява с това в големите 
градове. До 1973 година съществува и подвижното 

кино . През същата година дейността му спира , поради 

обезлюдяването на махалите. 
През 1959 г. за председател на читалището е избран 

Спиридон Стоянов Спиридонов, който остава на това 
поприще 20 години до 1979 година отдавайки много от 
съзнателния си творчески живот. 

 
Спиридон Спиридонов – вторият от дясно с актива 

 В началото на 60 години постъпва като секретар- 

библиотекар Йорданка Савова Спасова, която повече от 
30 години е в центъра на културния живот на селото.  

През 1959 година е открита детска музикална школа с  



преподавател Борис Кацаров от Ихтиман. Школата е с 
един отдел по акордеон. Мнозина вакарелски деца са 
получили начална музикална грамотност.  
От началото на 1960 година води началото си естрадно 

сатиричен състав с ръководител Стефан Запрянов. В 

началната година от създаването си състава е изнесъл 3 

концерта, като е бил и окръжен първенец. Не секва и 

театралния колектив, който събира в селския салон 

почитателите на театралното творчество във Вакарел.  

Незабравими следи в живота на читалището оставя и 

мъжката фолклорна група , която изнася редица 
концерти не само във Вакарел но и на естрадите 
Агликина поляна, Сливенския балкан, Копривщица. 
От 1970г. читалището е нанесено в бившата кръчма на 
Илия Атанасов, а от 1992 в помещения на битовия 
комбинат. През 2003 с решение на Общинския съвет на 
читалището е предоставена за безвъзмездно ползване 
сградата на старото училище. Със средства от 
общинския бюджет и със субсидия от Министерството 

на културата сградата бе ремонтирана и пригодена за 
читалищни нужди. От 2008г. читалището развива 
своята дейност в новата материална база. От 1979 

председател на читалището е Цветко Ангелов, а от 1989 

– Станислав Владимиров. Секретар на читалището от 
1988г. е Маноела Зафирова, а от 2008г. 
информационното обслужване на населението е 
поверено на Миглена Мишева. 

 
Екипът на читалището през 2012 година 

 

 
Многобройно е числото на вакарелци запознали се за 
първи път с любимата книга, насърчила знания и 

удовлетворили потребностите си от информация от 
вестници и списания получавани в библиотеката. 
Създаването на читалищна библиотека  е първата 
задача след учредяване на читалището. Ръководейки се 
от този принцип, основателите на вакарелското 

читалище събират помежду си книги и полагат 
началото на публична читалищна библиотека. 
Съществуването на същата е регламентирано и в устава 
на читалището в т. 2. През 1909г., за отстраняването на 
нередностите при използване на библиотеката и 

читалнята,комисия в състав – Захари Ив. Гешаков, 
Цветан Георгиев и Павел Гетов предлагат на общото 

събрание да се приеме правилник за ползуване на 
библиотеката и читалнята,който за съжаление не е 
запазен. Около прилагането на наредбата видно от 
протокола се разгаря спор по прилагането на чл. 8, 

според който за използването на библиотеката и 

читалнята следва да се заплаща такса. Острите дебати 

довеждат до освобождаването от такса на ученици и 

бедни. Ако се прегледат протоколите от годишните 
събрания се вижда,около10% от годишния приход се 
отделя за закупуване на книги, около 4-5% за 
подвързване на стари книги и около20% за абонамент 
на вестници и списания.  
 През 20 те години разполага с около 200 тома , а 
читателите са около 2000 души. Прави се опит за 
създаването на научен отдел към библиотеката. 
Закупувани са различни статистически сборници, в 
които се разглеждало развитието на отделните окръзи. 

Сред книгите могат да се срещнат „Закон за пенсиите”, 

„Положението на държавното съкровище”, „Преглед на 
българсната дружества и банки”, „Частни или 

държавни железници”, „Учебна читанка за руски език”. 

За първи път при конструирането на читалищното 

настоятелство през 1920 година официално се 
споменава длъжността библиотекар и при изборите за 
управително тяло за пръв библиотекар е определен 

учителят Славко Владимиров. 
През 1921- 1922 година на библиотеката са подарени 

много книги от народния трибун , писателят Цанко 

Бакалов Церковски, тогава министър на просветата в 
кабинета на Стамболийски.  

 През1934 година събрани произведения и много книги 

подарява Стоян Ватралски, виден общественик и 

писател от Вакарел. 

През годините библиотеката се утвърждава като 

основен просветен център , обогатява се ежегодно  

книжния фонд. Особен принос в развитието на 
библиотеката има Йорданка Савова Спасова, която е 
назначена за библиотекар,след като завършва 
библиотекарския институт през 1960 година и повече 
от 30 години работи и като секретар, самодеец, 

художествен ръководител. Ежегодно библиотеката 
обслужва около 400 редовни читатели и многократно 

повече временни, които желаят да направят отделни 

справки в библиотеката .Освен това библиотеката 
организира срещи с писатели, обсъждане на книги, 

седмица на детската книга съвместно с ОУ „Христо 

Смирненски”. 

Незабравими ще останат за вакарелци миговете 
прекарани с писателите Ангел Каралийчев, Калина 
Малина, Стоян Ц. Даскалов, Орлин Василев, Стефан 

Дичев, Емил Коралов, Ваня Филипова, Кирил Божилов, 
Русалина Попова, Любен Станев, Господин Свещаров, 
Елена Огнянова, Чавдар Шинов, Дончо Цончев, Коста 
Странджев и много други публицисти, художници, 

артисти. 

От 2004г. към библиотеката бе изграден 

Информационен център, в който се предоставя 
свободен достъп да интернет и технически услуги на 
населението. През 2010 година възможностите на 
информационния център се увеличиха с включването 

на библиотеката в програма Глобални библиотеки на 
фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, ПРООН и 

Министерство на културата. Днес в читалището се 
осигурява свободен достъп до интернет на 10 

компютъра, извършват се технически услуги, 
провеждат се обучения. 

 
Библиотеката – достъп до информация за всички 

 

 
Народната песен съпътства живота на вакарелеца през 
целия му живот „от както се е село заселило”. 

Пътешествениците, минавали „по друма” са оставили в 
пътните си бележки сведения за звънките песни на 
вакарелските жени и момичета, които „каквото и да 
работят – пеят”. Иречек се е прехласвал по героичните 
песни на „слепите вакарелски гъдулари” които му 

правят впечатление по софийските мостове. В 

мултимедийната база данни на българското народно 

песенно творчество се съхраняват 22 автентични 

народни песни от Вакарел, записани и нотирани от  
Ангел Букорешлиев през 1898 година 
През 1953 година по инициатива на Спиридон 

Спиридонов, тогава началник на Околийския отдел 

„Култура” в гр. Ихтиман е създадена  женска група за 
народни песни. Направени са записи на песни от 
Вакарел в Българското национално радио. 
През 60 те години формацията достига численост от  40 

участнички, които пеят на няколко групи. Жените от 
Вакарел са постоянен участник на съборите на 
народното творчество в Копривщица и регионални 

фолклорни фестивали. През годините ръководители на 
състава са били Борис Кацаров, Стефан Запрянов, 
Тодор Стоянов, Гуна Иванова. 
Традициите на вакарелската народна песен се 
продължават от звънливите гласове на Кристина 
Минева и Иветка Ангелова – ученички в Музикалното 

училище. 

 
Първата женска фолклорна група през 1953г 

 
Женската фолклорна група през 60 години. 

 

 
Фолклорната група през 2009г 

 

 
Наследничките Кристина  и Иветка на сцена 

 

От края на 60 те години в читалището е създадена и 

мъжка фолклорна група, която за десет години печели 

популярност в национален мащаб. Групата е постоянен 

участник във фолклорните фестивали в Сливенския 
балкан, Агликина поляна, връх Арамлиец, Велико 

Търново и други големи фолклорни сцени. 
Емблематична песен на групата е„Ишал ли си Павле”  

 

 
Мъжката фолклорна група на връх „Арамлиец 

 

От 1960 година, в продължение на 15 години 

съществува естрадно сатиричен състав. Основател на 
състава е Стефан Запрянов. 
 

 
Първият естрадно сатиричен състав 1960година 

 

 



 
Първият танцов състав играещ под музикалния 
съпровод на битов оркестър състоящ се от самодейците 
Мирчо Цветанов - кавал, Саве Цветанов - гайда, Йордан 

Ценев - гайда, Гергин Жотев - гъдулка, Цветан Христов- 
гъдулка, Александър Милев - тъпан. 

 
Първият битов оркестър  в читалището. 

 Първите танци изиграни на читалищната сцена са: 
„Ганкино хоро“ -смесено, „Дайчово хоро“ - мъжко, 

„Шопско“- мъжко, „Фигурна ръченица“. 

 
Дръж се земльо... 

 От 1974 година ръководител на състава е Трендафил 

Атанасов Митев, броя на танцьорите самодейци 

нараства на 24 - 12 мъже и 12 жени. През същата година 
са ушити и първите костюми за танцьорите. През 1981 

година под ръководството на Радка Йорданова Танева е 
създаден и детски танцов състав.  

 
И ние сме танцували... 

От 1985 година танцьорите имат и професионален 

ръководител. това е Георги Илиев от с Габра.  

 
Георги Илиев сред своите танцьори. 

 
„Иии ха, ха сега” 

От 2004г. ръководител на състава е Ружка Пенева. За 
петдесет годишния период на съществуване 
вакарелските танцьори стават любимци на публиката. 
Формация „Вакарелче” е гвоздей на програмите във 
Вакарел и редовен участник във фестивалите в 
Кремиковци, Костинброд, Локорско, Ихтиман и др. 

 
Последни наставления от Ружка Пенева 

 
„Гергьовско веселие” Кремиковци 2012 година. 

 
„Майски дни на изкуствата”  Ихтиман 2011 

От началото на 2011 година беше възстановен детския 
танцов състав във формацията с ръководител Кирил 

Асенов.  От началото на 2012 г. освен в читалището се 
формира и група в детската градина, където 

ръководителят на място провежда занимания с децата. 

 
Децата в Кремиковци 2012г. 

 
Усилено се готвим за голямата група 

 
Основна дейност в читалището е съхранението и 

пресъздаването на народните обичаи 

 
Кукерска група към читалището през 1972г. 

 
Бабин ден 2011г. 

 
Театралната 

самодейност води 

началото си от 1914 

година, кога то 

учителите изнасят 
представление под 

форма та на 
вечеринка. До 

1990г. са играни 

повече от 50 пиеси и 

500 предс тавления. 
Известни с образите 
и с майсторството са 
Димитър   Влади 

миров, участник в 
състава от 1961 г. с 
над 30 пресъз 
дадени роли, лау 

реат на 7 преглед художествената самодейност, Спас 
Александров, Виолета Кръстева, Димитър Чакъров, 
Лилия Александрова, Стоян Спиридонов, Стоян 

Николов, Василка Митрева, Александър  Митрев, Ангел 

Митев, Стоянка Иванова, Мария Цветанова, Емилия 
Костова, Лиана Боянова, Станислав Владимиров, 
Маноела Илиева и редица други дейци на самодейната 
сцена. 

 
 

 
 


