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КАЛИНКА МИТОВА

Ч Е С Т И Т  Ю Б И Л Е Й  !

Българинът е запазил националния си дух и облик през години на 

робство, през години на вървеж и упадък. Вярата и Четмото са тези, 
които са съхранили и предали нравствените ценности на нацията. Млади

те хора на България винаги са имали желание да се учат —  това е един 

вечно жив 'стремеж, заложен у българина. Училището е призвано да 

съхрани тези живи искри, за да не загасне огнището на българската 

култура. В историческите съдбини на народа ни има множество свиде

телства за неговата героична борба за национално самосъзнание, за со

циален и духовен напредък. Българското училище продължава народ

ностните и патриотични идеи, които запалва, Паисиевата искра. Дело

то на изтъкнатия родолюбец В. Априлов, поставил основите на учили

щето от нов тип, се превръща в пример и стимул за откриването на та

кива училища в цялата страна. В училището, средище на просветата и 

прогреса, получават закалка за живота и се възпитават в любов към 

народа и предана служба на отечеството националните герои. Училище

то е пазителят на българския дух, на свободолюбието на нацията, на 
стремежа към познание. Силата на знанието се проявява в единството 

на интелектуалното обогатяване, формиране на съзнание за национална 

принадлежност и възпитаване в ярък патриотичен дух. Новото, което 

характеризира историческия прелом в българското образование, е 

идеята за свързване на образованието с практическите нужди на живота. 

Идеята за демократичен и обществен характер на образованието става 

принцип за организацията на всички училища. Кълновете на истинската 

демократична и светска организация на образованието, която е била 

идеал на българския народ през годините на чисти стремежи и за която 

са водени десетилетия борби, са реалност в нашето училище. Това изис
ква отново училището да стане свидно народно дело и да се свърже 

кръвно със съдбата и борбите на народа. Не трябва да се допуска игно

риране на приоритетното значение на образованието в обществено- 

политическия живот на България. То е стратегията на нашия възход.



Закърмена с любов към просвещението, вакарелската обществе

ност преди 135 години създава свое светско училище -  училището на 

своите деца. Тръгнало се е от малката селска къщичка, за да се стигне 

днес до голямата и светла училищна сграда, която събира бъдещето на 
селото.

Честит празник, вакареяски учители, ученици и родители!
Честит юбилей!

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

135 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАКАРЕЛ

Просветното дело във Вакарел има дълговечни традиции. Любов

та към българското А, Б неуморният труд на редица народни будители 

държаха вечно буден пламъка на кандилото в душата на вакарелци, 

които съумяха да се съхранят в мрачните робски години.

Откога води началото си просветното дело във Вакарел, не може 

да се твърди. !У1оже би първото огнище на просвещение е била Шарената 

черква, с която редица пътешественици, минали по големия диагонален 

път, свързват миналото на селото до разоряването му от 1737 г. Послед

ният свещеник, поп Вуче, оставя една преписка върху богуслужебна 

книга в черквата на с Рельово, Самоковско, където се е установил. В 

тази преписка той осветлява именно събитията около разрушаването 
на селото и Шарената черква.

Нови данни за просветното дело във Вакарел привежда М. Кова

чев, който открива, разчита и въвежда в историческата наука като из

вор Епархийския поменик на манастира Зограф в Света гора на п-в 

Атон. В поменика на страниците, върху които са записани имената на 

поклонниците от Самоковска епархия, са записани и йереите Димитър 

и Йоан, свещеници и даскали във Вакарел. Този факт иде да подкрепи 

твърдението, че просветното дело във Вакарел се е развило още през 
X V III в.

В началото на X IX  в., през 1836 г., е построена и осветена черквата 

„Св. Николай". Тази черква е основно просветно огнище за целия Ва

карел. Свещениците са събирали децата да ги учат да пишат и четат 

извадки от богослужебните книги „Псалтир" и „Деяния на свс. Апос

тола" (Апостола) . До наши дни са достигнали сведения за свщ. Паун 

Бонев, който освен това, че е свещенодействувал, ревностно е учил де
цата на четмо и писмо.

Освен свещениците при черквата децата учили и различни занаят

чии, които използвали за школо своите дюкяни или пък стаичката 

до хамбара за събиране на йошура (десятък върху зърнените храни). 

По времето, когато Гунчо Гунчев събира сведения за своята моногра-



фия „Вакарел -  Антропогеографски изследвания (1926 -  1931 г.) ", 

възрастните Вакарелци му разказали, че са се учили при самоковци 

кюркции (ком уха ри). Първото училище във Вакарелския район е от

крито през 1856 г. от братята Сотир и Димитър Попови в старата къ

ща, запазена днес в двора на Никифор Стоев. Училището, на което 

те слагат начало, е със светски характер, като запазило някои черти 

на килийното училище. Уроците се преподавали „м атимо" (наизуст), 

като за четене се използвали части от богослужебни книги. Буквите 

се изписвали в сандъчета с пясък, а след Освобождението, края на 

X IX , началото на XX в., за тази цел се използват плоча и калем, което е 
практика в началните училища до средата на 30-те години. Освен четене 

и писане братя Попови преподават и смятане „рока м ", основно помага

ло, при което бил рабошът.

За обучението си, което траело цялата зима, учениците плащали 

на учителите по три гроша и кола дърва. Преди Освобождението са 

известни и неколцина Вакарелци, учителствали в училището в селото. 

Гунчо Гунчев в книгата си дава сведения за учителя Цвне Дойов от м. 
Семковци.

Освен в м. Хановете (след 1959 г. Вакарел) откриват училища 

и другите махали на с. Вакарел в следната последователност. 1. м. Ха

новете (Вакарел ~  1856; 2. м. Бузяковци (1886); 3. м. Кутрахци (с. 

Пауново) —  1888; 4 м. Бърдо —  1893; 5. Крушовица —  1893; 6. Язди- 

растовци (1899 г . ) ; 7. м. Ръжана -  1906; 8. м. Поповци —  1907; 9. м. 

Селянин - 1910 г; 10. м. Брънковци - 1918; 11. Семковци -  1917; 

12. Бальовци —  1920; 13. Мечковци —  1917; 14. Джамузовци —  1927; 

15. Полиовци -  1930. Без училища в цялата вакарелска покрайнина 

остават само Банчовци, Дагиовци, Млечановци и Пановци.

Успоредно с икономическия растеж на селото след Освобождение

то се развива и образователното дело —  първоначално училище с четири 

отделения, където дълго време учителствуват Христо Паунов Бонев, 

Величко Ежов, Цветан Георгиев, в последствие Славко Владимиров, 

Борис Ив. Гешаков, Никола Поптодоров, Стоян Попконстантинов.

Особени заслуги като учител и общественик има Цветан Геор

гиев. Той е роден в м. Полиовци. Баща му, дядо Георги, е един от не

примиримите горди българи, които без страх избиват турците.

Цветан Георгиев наследява от баща си любовта към народните 

работи. Освен народен учител той е и деен общественик. С негово ак- 
тивно участие се учредяват през 1902 г. читалище „Заря" —  Вакарел, и

през 1906 - Земеделска спестовна и кредитна каса (в последствие 
кооперация ,,Съгласие").

Цветан Георгиев е главен учител на първоначалното училище до 
обединяването му с прогимназията през 1928 г.

По непонятни причини училищна сграда във Вакарел не е построе

на до средата на 30-те години. Учениците са учили по частни къщи или 
пригодени за кръчми помещения.

За откриване на смесена прогимназия във Вакарел се заговорва 

през 1915 г., но поради участието на страната в Първата световна война 

откриването на прогимназията се осъществява през 1918 г. Учебните 

занятия се откриват доста късно. Записването на учениците започва от 

15 декември и продължава до 25.12. Записани са ученици за два класа, 

като за I прогимназиален клас са записани 29 ученика, а във втори —  11. 

Учебните занятия започват с традиционния водосвет на 26.12.1918 г.

Поради липса на училищна сграда занятията се водят в къщата 

на Владимир Стоицов —  кмет на селото по това време. За пръв дирек

тор на прогимназията е назначена Елисавета Серафимова, а като про

гимназиален учител —  Павлина Велковска.

През учебната 1920 -  1921 г. прогимназията е разширена. Открит 

е и трети прогимназиален клас. Назначени са още 3 учители. За дирек

тор е назначен Атанас Якимов (Албански). Новият директор Якимов е 

деец на македонското освободително движение. От момента на назна

чаването му за директор на прогимназията той заедно със съпругата си 

се включва активно в обществения живот на селото. През октомври 

1920 г. същият е избран за председател на читалището. Атанас Якимов 

играе основна роля при запазването на живота и спасяването от погром 

на 120 земеделци от Вакарел по време на юнското въстание от 1923 го

дина.
През този период следва да се отбележи още едно събитие, което 

показва любовта на населението към просветното дело. На 1.09.1920 г. 

Севостия Георгиева, жена на общинския фелдшер Константин Георгиев, 

подарява на прогимназията 1000 лева, които да се внесат в лихвен 

фонд в кредитната кооперация, от лихвите на които да се дава подарък 

всяка година, докато съществува прогимназията на най-примерния и 

отличен ученик от последния клас.
Стипендията, образувана от тези пари, е давана до 1948 г. За всич

ки, които четат тези редове, ще бъде интересно да научат коя е Сввастия 

Георгиева. Тя е родена в с. Вакарел, около освобождеинето ни от
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турско робство. Сестра е на видния общественик Стоян Ватралски и 

съпруга на първия общински фелдшер Константин Георгиев —  един от 

основателите на читалището и кооперацията във Вакарел. Любовта към 

книгите и просветното дело наследява от майка си, баба Трена, известна 

сред по-възрастното население като „Коджа Трена” . През 1924 г. се уч

редява фонд „Бедни ученици". Пръв който внася вноска в този фонд е 
неизвестен оператор на пътуващ кинематограф.

През 1923 —  1924 г. е подновен почти целият състав на учителска

та колегия във Вакарелската прогимназия. За директор на училището е 

назначена Велика Тенева, а учители са Екатерина Хаджийска, Гана 

Христова, Тодор Кацаров, Райна Андреева, Мария Петрова, Ангел Ни- 

шавски, София Тодорова. Освен учебните занятия с ученици и младежи 

от селото се провеждат различни беседи за живота и делото на Васил 

Левски, Христо Ботев, Петър Берон, за народните будители, за мира, 
по случай Празника на мира.

Освен прогимназията като отделно училище функционира първо- 

началното училище с главен учител Цветан Георгиев. Учениците са во

дени на различни екскурзии в околностите на селото, където са слуша

ли беседи за историята на родния край, почиствали са училищната ли

вада от къртичини; почиствали са Стари и са изграждали нови кладенче- 
та под ръководството на своите учители.

През 1927 - 1928 г. училищното наст9 ятелство с председател Ата
нас Янев и общинският кмет Найден Червенков започват построяване
то на училищна сграда.

Училището е строено със средства на общината, населението и 

различни организации. С уговорка да ползва салона на училището, чи

талището превежда за строеж на училищната сграда над 100 хил. лв.

От 1929 -  1944 г. директор на прогимназията е Васил Николов 

Стоименов, който с 16-годишното си ръководство на училището оставя 

трайна диря в просветното дело във Вакарелския район. Освен дирек

тор на училището Васил Стоименов е дългогодишен общественик. 

От 1929 г., с малки прекъсвания е член на управителния съвет на чита
лището, а от 1938 г. —  председател на кооперацията.

Васил Стоименов въвежда редица новости в образователното 

дело. От 1929 г. първоначалното училище преустановява самостоятел

ното си съществувание и се придава към прогимназията. От същата 

година по инициатива също на Васил Стоименов започна провеждане

то на редовна административно-педагогическа конференция на учители
те от вакарелския платежен пункт. Като средищен директор Васил

Стоименов фактически ръководи просветното дело в цялата вакарел- 

ска покрайнина. Редовно посещава училищата по различните махали, 

подпомага ги при решаването на различни административни въпроси, 

дава съвети при организацията на педагогическата работа.

През 1928 -  1929 учебна година/ е прогимназията започва препо

даването на ново учебно съдържание т  всички предмети. През този 

период, поради липса на учебни стаи, учебният процес е организиран 

на две смени, първа —  учениците от прогимназията, а втора —  тези от 

първоначалното училище.

От 1930 г. към училището се открива ученическа трапезария. 

Средствата са от дарения, помощи, забави, коледуване, лазаруване и 

месечни такси от децата с добро материално положение.

Учителският колектив, в състав В. Н. Стоименов, Ивана Стоиме

нова, Виктория Симеонова, Ирина Славова, Владимир Червенков и 

Никола Поптодоров полага много усилия за повишаване естетиката 

на училищните помещения И трапезарията и културното поведение на 

учениците.

От 1931 г. за пръв път се записва двойна паралелка. Първи (пети) 

прогимназиален клас е разделен на две паралелки, увеличен е и учител

ският персонал. Назначен е редовният прогимназиален учител Димитър 

Василев.

Т ук  е редно да се отбележи как е преминавала организацията на 

една учебна година.

Учебните занятия започвали с традиционен водосвет на 15 септем

ври. Учениците са разпускани в коледна и великденска ваканция съг- 

ласно окръжни нареждания на Министерството на просветата.

С различни беседи са отбелязвани различните празници. Особено 

тържествено е отбелязван Денят на народните просветители братята 

Кирил и Методий.

Учебната година е приключвала за първоначалното училище до 

края на март и е провеждано годишно утро в началото на юни, а за 

прогимназията годината приключвала към средата на юни с изпити в 

последния, трети прогимназиален клас, и до края на юни е провеждано 

годишното утро с прогимназията.

През 1938 година с пари, събрани от учителите и учениците, е заку
пен радиоапарат „Телефункен", на стойност 6500 лв. От 4 до 19 март 

1940 година училището е затворено и в него е разквартирувана герман

ска военна част. Поради зачестили бомбардировки учебните занятия са 

прекъснати и от 18.01.1944 г. до кран на учебната година.
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През 1944 — 1945 година за директор на училището е назначен 

Кръсто Димитров Кръстев от с. Вакарел. Учебната година започва на 

10.10.1944 г. Учителският колектив е същият. Новоназначени са учите

лите Мария Георгиева и Цветана Илиева. 1945 -  1946 учебна година е 

последната от учителстването на Васил Стоименов и съпругата му Ива

на Стоименова. От училището си отива учителят, средищният дирек

тор, общественикът, отдал много сили и умения на развитието на про
светното дело във Вакарелския район.

40-те години в училището учителстват Кръсто Д. Кръстев, Борис 
Гешаков, Манол Джевезов, Радка Джевезова, Стоян Попконстантинов, 

Гена Цветанова. От 1946 —  1947 учебна година в училището започва 

своя учителски път и Василка Стойчева. Т ук  е мястото да се отбележат 

няколко думи за тази енергична жена, отдала целия си трудов живот 

на вакарелското училище. Нейно дело е построяването и обзавеждане

то на 2 физкултурни салона, физкултурни площадки в новото и старо

то училище. На безкористния труд на Василка Стойчева се дължи разви
тието на ученическите секции по волейбол, спортна гимнастика и акро- 

батика, които печелят челни места на редица състезания и ученически 
спортни надпревари.

През 1953 година Кръсто Д. Кръстев е избран за председател на 

народния съвет.

За директор на училището е назначена Траяна Тодорова Зашева. 

Тя е родена в с. Веринско. Енергичната, твърда жена посвети на обра

зователното дело във Вакарел и на вакарелските ученици целия си 
съзнателен живот.

Освен че 28 години бе начело на училището тя е и изтъкнат об

щественик. Нейно дело е разширението на старото и строителството на 

новото училище. Под нейното ръководство училището стана известно 

в цялата страна, неколкократно бе излъчвано за районен и окръжен 
първенец.

В тези редове не може да не се кажат по няколко думи за трима 

учители, които през целия си трудов живот работйха в Основно учили

ще Вакарел - Василка Митева, Мария Стоянова, Елена Костова и Петко 
Занев.

Василка Митева започва учителската си кариера като учител и 

директор на бузяковското училище, след това е възпитатолка в обще

житието във Вакарел, а от 1963 г. до 1989 г. е замясгник-директор.

През тези години Василка Митева бе почти неотлъчно в училище,

като не жалеше силите си за издигане равнището на учебно-възпитател- 
ната работа.

Мнозина Вакарелци, връщайки се в спомените си назад, винаги 

си спомнят за усмихнатата си учителка по литература Мария Стоянова.

Мария Стоянова започва трудовия ^и път като учител в с. Пауно

во, а от 1957 г. е във Вакарел, където пр шодава български език и лите

ратура до пенсионирането си през 1980 г.

Почти не могат да се преброят учениците, които е научил на четмо 

и писмо началният учител Петко Занев. Учител и общественик, той 

отдаде на учебното дело повече от 30 години. Започнал трудовия си път 

в бузяковското училище, от 1965 до 1988 година той работи в Основно 
училище Вакарел.

В това кратко описание следва да се отбележи и безкористният 

труд на учителката Елена Костова Занева, отдала на училището и селото 

целия си трудов живот и като общественичка.

През 1962 г..за да може да се открие V III клас, се налага по стопан

ски начин да започне построяването на нова училищна сграда, която се 

строи през лятото с доброволен труд на учители и родители. Разшире

нието е извършено през три последователни години. Лятото на 1962 г. 

се строят класните стаи, 1963 г. -  физкултурен салон, а през 1964 г. 

се осъществява връзката между старата част на училището с пристрой
ката.

Училището разполага и с две работилници по трудово обучение, 

които обаче са далече от основната училищна сграда. Работилницата по 

металообработване е в къщата на Найден Червенков, а тази по дърво

обработване -  у Станоя Сотиров.

През лятото на 1963 г. за пръв път се устройва летен лагер за от

дих на 25 ученици в училището на м. Бузяковци. От 1964 г. започва 

организирането на неколкодневни екскурзии до различни райони в 

страната. Първата екскурзия е по Маршрут Вакарел, Пловдив, Ст. За

гора, Казанлък, връх Шипка, Сопот, Карлово, София, Вакарел, в която 

участвуват 154 ученици.

1965 година донася нови придобивки за учениците: закупени са 
2 грамофона и 1 акордеон. През 1969 г. започва строителството на ново 

12-класно училище, което да реши проблемите с недостига на училищна 

площ. Училището е открито на 19 ноември 1972 г. Просторната три

етажна сграда освен 12 класни стаи съдържа добрю оборудвани кабине

ти с хранилища по химия, биология и физика. За храненето на учени

ците е добре обзаведен широк хигиеничен стол.
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Откриването на новата училищна сграда дава възможност да се 

организира кабинетна система-за обучение.

Новото училище дава възможност за повишаване на нивото на 

учебно-възпитателната работа и резултатите не закъсняват. От 1975 го

дина се провежда експерименталното въвеждане на новото учебно съ

държание. Експериментът се води от НИО „Тодор Самодумов". В учи

лището се провеждат различни научно-практически конференции. То е 

посещавано от много чужди делегации; руска —  1975 г., иракска —  

1978 г. и редица учителски колективи от страната.

Т ук  бе въведена за първи път в Софийски окръг целодневната 
форма на обучение и петдневната учебна седмица.

От 1981 г. директор на училището е Рубинка Караджова -  родена 

в с. Живково, започнала трудовия си път в Ихтиманската гимназия 

„Христо Ботев". През 1987 -  1988 г. и 1988 -  1989 г. директор е 
Георги Минкин, а от 1989 година —  Калинка Митова.

Колективът на училището посреща достойно неговия 135-годишен 

юбилей. Т ук  все още продължават да се трудят за благото на селото 

учители, като Димитър Владимиров, който вече 30 години не жали тру

да си като учител и общественик, Паунка Стоименова —  учителка от 

1962 година, Иванка Владимирова -  от 1963 г., Гена Гешева -  от 1966 
година.

Вече 135 години училището във Вакарел е храм на науката. 135 

години то пръска искри в душите на Вакарелци, за да не забравят нико

га най-светите неща —  майка, дом, родно село. Родина.

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

ВАКАРЕЛ -  СЕЛИЩЕ С БОГАТО 

ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО

На 40 км  югоизточно от София, на 43° 31' северна ширина и на 

23° 30' 11" източна дължина се намира село Вакарел с пръснати по 

двете страни на Вакарелския рид махали. Надморската височина на 

Вакарелската планина се мени от 630 до 1099 м, като гара Вакарел е 

разположена на 824 метра. Освен централното село (до 1959 г. м. Хано

вете) с името Вакарел се означава цялата покрайнина, на чиято терито

рия от 141,4 кв. км  са разположени махалите Бальовци, Селянин, Меч- 

ковци, Драгиовци, Ръжана, Пановци, Богдановци, Джамузовци, Бузя- 

ковци, с. Бърдо, Пауново, Семковци, Брънковци, Ездирастовци, По- 

повци, Млечановци и с. Крушовица.

Вакарел е село с богато историческо минало. От историческите 

описания и бележки се вижда, че неговото развитие е пряко свързано с 

една от най-старите съобщителни артерии в Европа —  централния диа

гонален път, функционирал още от V —  IV в. пр.н.е., останал в съзнание

то на хората като Траянов път.
Останки от човека във Вакарелската планина са открити и датира

ни от преди няколко хилядолетия. Най-старото селище —  от новока- 

менната епоха е открито в м. Язовина. Все към новокаменната епоха са 

отнесени и откритите в местността Асаново орниче хрюмел и брадвич

ка, които днес се съхраняват във фондовете на Националния археоло

гически музей.
Първото неселение, засвидетелствувано от древните хронисти, 

са траките от племето „Серди". Интересни сведения за наличие на усед- 

нал живот по тези места дава съставеният през 333 г. Бурдигалски пъ

теводител, където в землището на днешното село Вакарел е отбелязана 

пътната станция „Спарата".
Вакарелско се включва в границите на Българската държава по 

времето на хан Крум, който през 809 г. присъединява към Първото 

българско царство Сердика и областта около нея.
От времето на Втората българска държава са останките на малки
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крепости (Байчовото кале, Дошевото кале, Разбилтопа), които служе

ли за убежище на населението от околността при разбойнически напа

дения.

През 1389 година ордите на турския завоевател Лала Шахин по

робват населението на Вакарелската планина.

Първото село се запазва повече от два века, до Австро-турската 

война от 1737 г., когато отстъпващите турски войски опожаряват се

лото.

За втори път Вакарел изгаря в пламъци по време на кърджалий

ско нашествие през 1792 г.

През втората половина на X V III в. привилегиите на селото са от

нети и то е обложено с всички данъци и повинности на империята. Осо

бено тежка за населението е ангарията „въглищ арство", по силата на 

която В а к а р е л ц и  доставят определено количество дървени въглища за 

видните и маданите на самоковските байове.

В селото е построена стражева кула за охрана на пътя и хамбар 

за събиране на десятъка от зърнените храни йошури.

Наследило демократичните традиции от бащи и деди, възпитано в 

свободолюбив дух, населението не търпи турските произволи.

Помнят се имената на Атанас Царюв (Делията) от Крушовица, 

братя Косачки от Семковци, дядо Георги от Полиовци, братя Павлови 

от Бузяковци, които избивали поробителите, спасявайки честта и живо

та на семействата си. Силната омраза към поробителя се изразява и в 

активното участие в борбата срещу въглищарството. Дядо Величко 

от Кутрахци е един от близките съратници на Станоя Балабан от Чам- 

джаз (Борика) -  ръководител на протестното движение срещу ангария
та.

Вакарелци участват дейно и в Априлското въстание от 1876 г. 

Селото е включено в рамките на IV революционен окръг. За подготов

ката на въстанието във Вакарел се установили панагюрци —  ханджии и 

мутафчии. По различни причини въстание не избухва, но отделни жите

ли на Хановете, Бузяковци и Джамузовци се вливат във въстаническия 

лагер на връх Харамлиец. Известен е подвигът на Цоньо Вакарелеца 

от м. Бальовци, придружавал войводата Георги Бенковски и рпасил 
пушката му.

Селските първенци Стоил Гергов, Иван Тепавичаря, свещеници

те Захари Николов, Иван Ангелов и Паун Бонев дълго време са раз

карвани по съдилищата и затворите на империята.
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Истинската трагедия на Вакарел започва след потушаването на 

въстанието, когато по „друм а" започват да се движат фанатизирани бан

ди от софти, неконтролирани башибозушки орди и войскови части. 

Селото е разорено. Жителите му са избити и прогонени. Къщите —  раз

грабени и опожарени. Вакарел, заедно с редица други градове и села 

даде със саможертвата си принос за поставянето на българския въпрос 

пред Европа, за да възкръсне нова България.

На 24.12.1877 г .  В а к а р е л ц и  посрещат скъпи г о с т и .  В селото влизат 

в о й с к и т е  н а  г е н е р а л  Шувалов о т  о т р я д а  н а  г е н .  Гурко.

След Освобождението започва бурно развитие на Вакарел. Селото 

е граничен пункт между Източна Румелия и Княжество България. 

През 1879 г. ту к  е открита митница. Строят се множество търговски 

къщи на българи, евреи, французи, четири хотела, два от които са ръ

ководени от гърци, един от българин македонец и един от самоковеца 

Сребърников. През 1881 г. започва проучването и строжът на жп линия

та Цариброд —  София —  Вакарел и Вакарел —  Белово.

Селото е резиденция на главния инженер по строителството ита

лианеца Бартел. След въвеждането на жп линията в редовна експлоата

ция на 23 юни 1888 г. и за международни съобщения на 12 август 

1888 г. икономическият и социалният живот в селото остава свързан с 

железниците.

По-нататъшно развитие получават занаятите особено след войните. 

Откриват се нови работилници, предимно в централното село, което 

става център на покрайнината.

Траен белег в развитието на селото остава слугинството. Много 

млади 10— 12-годишни момичета са изпращани в София да слугуват у 

заможни хора. Слугините се наемат на специален „слугински пазар" 

на ул. „Трапезица" в София. Слугинството задържа развитието на вака- 

релските девойки, когато трябва да учат и се изграждат като личности.

За обслужване на населението от покрайнината през 1900 г. се 

открива санитарен участък в селото, а от 1930 г. този участък се оглавя

ва от лекар.

През 1931 г. започва работа ветеринарно-медицински, а от след

ващата 1932 г. и агрономически участък.

Успоредно с икономическото развитие на покрайнината развитие 

получават и културно-просветните дейности.

На 25 март 1902 г. редица образовани и интелигентни хора от се

лото поставят началото на читалище „Заря", което за кратко време се
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превръща в естествен културен център на покрайнината.

Голямо значение в живота на населението започва да играе и ос-

р е ^ Т п о Г  "  ^ земеделчеГка к а " .
ласие' П о -  Всестранна и кредитна кооперация „Съг-
2 п 7 п п  кооперацията е основано образцово зе-

н я к о л к о °м Г °"^ ''‘' ' '^ ° ' Разполага с мандра, жътварки. вършачка,
няколко магазина, отдел за изкупуване и търговия с дърва

Населението във Вакарел не остава назад и в борбите за демокпя- 

ция. В селото са представени почти всички политически сили в страната

п“Д . рез 1901 г. е създадена земеделска дружба. От началото на 
в е к а  ее изгражда социалистическа дружинка. Основиата политическа 

ила с най-много привърженици е местната селска служба на БЗНС.

Главното политическо събитие в обществения живот, което до 

дъно разтърсва селото, е Деветоюнското въстание против Цанковите 

превратаджии, които свалят законното земеделско правителство на 
Ал. Стамболииски.

Земеделската дружба под ръководството на Стоян Спиридонов 
организира въоръжена съпротива няколко дни, но е сломена от военна

та наказателна команда, водена от кап. Харлаков. Убити са Димитър 
Паунов от Кутрахци и Коце Грозданов от Орханийско.

Вакарелци не остават назад и в борбата срещу фашистката дикта
тура. В тези страшни дни загиват Асен Йорданов Милев, Стоян Николов 

Лазов, Георги Спасов Петков, Георги Христов Стоев, Костадинка Ва
силева Филипова, Стойко Николов Костов.

По фронтовете на Отечествената война, давайки своя принос за 

разгрома на хитлеризма, оставят костите си Йордан Петров Кусуров 

Стойнов (13.03.1945 г . ) , Иван Свиленов 
Гуев (31.03.1945 г . ) , Минчо Николов Кунев (16.03.1945 г.) Тодор 

Василев Георгиев (10.11.1944 г . ) , Кирил Димитров Атанасов' (29.11. 
1944 г.) и Александър Николов Рангелов (22.10.1944 г.)

След 9.09.1944 г. започва изграждането на Отечествения фронт. 
След разделянето на БЗНС и излизането на Никола Петков от ОФ в 

опозиция се разделя и земеделската дружба в селото. Политическият 

произвол и разгром на опозицията довежда до разтуряне на опози- 

ционната земеделска дружба, а водачът й Петър Милев е изпратен в 
лагер.

Сталинският тип репресии не отминават и комунистите. Партий
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ният секретар Йордан Спасов Кръстев и Стоян Янев са изпратени също 

в трудово-поправителни общежития. Установява се монополизъм на 

комунистическата партия в цялостния обществено-политически жи

вот. През 1956 г. 144 семейства доброволно полагат основите на ТКЗС, 
но през 1958 г. при провеждане на масовизацията насилствено са коопе
рирани всички земи.

През 1961 г. се поставя началото на ТП К „Средна гора”  -  като 

обединение на вакарелски занаятчии, която през 70-те години бе одър
жавена.

През 1983 г. започва изграждането на Завода за леярски машини и 

съоръжения и четири години след това бе първият му пуск, а от 1986 г. 

се поставят основите на предприятието за ремонт и строителство „Леяр- 
строй".

През последните години от най-новата история се отдели внимание 

на благоустрояването на селото. От жилищния фонд на селото почти 

100 % е обновен. През 1962 г. е построено предприятието за производ

ство на хляб, а 1970 г. са обновени търговските обекти на селото. През 

1952 г. е открит стоматологичен кабинет, а в 1968 г. -  нов здравен 
фонд.

Почги сто процента от улиците в селото са благоустроени. Завър

шва канали.шцинта и постепенно се разширява телефонизацията на 
селото.

След 10 ноември 1989 г. и изборите за V II ВНС -  юни 1990 г., 

се нормализира политическият живот в селото. Освен организацията на 

БКП (от април 1990 г. -  БСП) бпха възстановени организация на 

БЗНС „Н икола Петков“ , възстанови самостоятелността си дружбата на 

БЗНС и се изгради организация на гражданското движение „Екоглас
ност".

Развитието на демократизацията на обществено-политическия жи

вот и инициативата на хората са гаранции за бъдещето на с. Вакарел 
като ценг*>р на Вакарелската покрайнина.
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СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

ВИДНИ ВЪЗПИТАНИЦИ 

НА ВАКАРЕЛСКОТО УЧИЛИЩЕ

В настоящата брошура, посветена на светлия юбилей на Вакарел- 

ското училище, следва да се споменат някои от възпитаниците му, по

лучили начален старт в дейността си като учени и общественици. Оттук 

поеха редица инженери, лекари, учители, научни работници. Техният 

брой не позволява да се напише за всекиго. Затова в тези няколко 

реда ще се опитам да разкажа за онези трима, които първи след завърш

ването на първоначалното си образование отидоха в Самоков, за да по

лучат' по-големи знания. Това са Стамо Червенков, Тодор Стоилов и 
Стоян Ватралски.

След завършване на първоначалното си образование тримата про
дължават да учат в Самоков в известния в цяла Българин Американски 

Робърт Колеж. След завършване курса на обучение в това научно- 

богословско заведение тримата се пръскат по различни краища на стра
ната.

Стамо Червенков пристига в родното си село и се насочва към 

обществени дейности. Дълго време е десетник и общински съветник.

Тодор Стоилов е назначен за съдебен следовател в гр. Пловдив. 
Съдбата му се свързва с нашумелия процес ,,Ана Симон".

През 1897 година селяни случайно изваждат от Марица трупа на 

младата шансонетка, унгарката Ана Симон. Младата певица, дошла от 

Будапеща, се влюбва в гвардейския княжески ротмистър Бойчев. 

За да помогнат на Бойчев, който имал дете от Ана, но не искал да се 

ожени за нея, пловдивският градоначалник Карло Новелич и братът на 

ротмистъра с файтон отвлекли Ана Симон, упоили я с хлороформ и 

след като завързали камък на шията й, я удавили в Марица. В състава 

на съдебните власти, занимаващи се със случая, е и Тодор Стоилов. 

Убийците с оглед да не ги разкрият организирали атентат срещу следо

вателите, като стрелят по файтона, с който те пътували, за да извършат 

следствен експеримент. Тодор Стоилов е ранен в областта на долната че

люст. След невъзможността да бъде излекуван тук, гой заминава на
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лечение в Австрия, където се оженва и установява да живее.

Най-известен сред българските и чуждите среди е третият —  Стоян 

Кръстьов Ватралски.
По време на учението си в Самоков той приема евангелско изпо

ведание и след завършване на колежа от 1882 до 1884 г. е проповедник 

в Хасково. През 1884 г. заминава за Америка, където продължава да 

учи до 1894 г. Слуша лекции в три учебни заведения: Академията в 

Бриджтаун, Семинария във Вашингтон и Колегия в Харвърдския уни

верситет (Кеймбридж) . През 1894 г. се устройва конкурс за написване 

на „Бакалавърски хим н". Конкурсът е анонимен и се оказва, че е спе

челен от автор с псевдонима „Роре" (папа, п о п ). Под този псевдоним се 

оказал единственият в Харвърдския университет българин Стоян Ват

ралски.
След завръщането си в България Ватралски купува голям чифлик 

и се установява в София — Красно село. Той заема своето достойно мяс

то в обществено-политическия и литературния живот в столицата и 

страната. Стоян Ватралски е един от създателите и ревностен деятел 

на Американското лоби в България. Поддържа връзка с Джордж 

Уошбър и Алберт Лонг. Води оживена кореспонденция с братя Бъкс

тон. Особено активна политическа дейност той развива през годините 

МП Ьалкииската и Първата световна война, като чрез кореспонденцията 

си с видни )1Н1 лийски и американски общественици поставя пред меж

дународната общвстионост българския въпрос.

Освен като мисионер и общественик Стоян Ватралски е познат 

и като литературен творец. Той пише проза и поезия на различни теми, 

които могат да се обединят в няколко основни групи: Историческа 

(„България и съединените държави” , „Моето в Англия себепосланст- 

во", „Америка и България", „Английски и американски държавници", 

„Кирил и Методий", „Балканско държавничество"); Нравствено- 

етична: („Първом правда", „М иротворци", „Щастие", „Бистра водица", 

„Пъстри сбирки от речи", „Силата на правдата", „Против никотина", 

„Как се човек обезчовечава", „П риятелство"); Религиозно-богослов- 

ски; („Б итие", ,,Евангелски псалм и",,,Проповеди на един християнски 

мирянин", „Истина ви казвам", „Б о г и войната", „Исус Христос", 

„Царят на правдата".)

Висока оценка на неговото творчество дават видни писатели, 

учени и общественици. За него Иван Вазов казва; „Неговите стихотво

рения могат с еднаква полза и наслада да се четат от стари и млади и
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по своето възпитателно значение са от категорията на хубавите, но 

тъй редки у нас книги, които могат да бъдат препоръчани като четиво 

за днешното поколение", а проф. Иван Шишманов допълва: „Навред 

изпъква енергичната фигура на силния с Христовото слово евангелски 

проповедник, който не напразно е чел библейските пророци и Емерсона. 

Но има в римите му и истински лиричен акцент."

Произведенията на Стоян Ватралски претърпяват второ издание 

през 1933 —  1934 г., в една поредица от 17 тома, издадени в „Б и б 

лиотека „Стоян Ватралски".

През 1934 година Стоян Ватралски дарява на Вакарелското чита

лище събрани томове от своите произведения, част от личната си биб

лиотека и парично дарение.

Изтъкнатият вакарелец завършва земния си път през 1935 година.

Дълг на бъдните вакарелски поколения е да извадят от забрава 

името на този голям общественик и творец.
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ОЩЕ ПОМНЯ СТИХОТВОРЕНИЕТО 

ЗА ИМ ЕНАТА

През 1919 г. постъпих в първо отделение.Училището беше в къ

щата на Михаил Мичев. Учехме заедно първо и второ отделение, а трето 

и четвърто отделно. Нашите ми купиха буквар, плоча и калем от Станчо 

Алваджията, който ходеше за стока и услужваше на хората, като ни 

купуваше различни неща от Пловдив, Самоков, София и др. Сутрин 

ставахме, закусвахме, обрамчвахме торбетата, в които бяха букварът 

и плочата, и отивахме на училище. Зимно време всяко дете носеше и 

по три големи дървета, които там се сечеха и се отоплявахме. Първо 

отделение пишехме с плоча и калем, второ -  с молив, а трето и четвър

то с перодръжка и мастилница. След като изучихме буквара в първо 

отделение, започвахме читанката, по която четяхме във второ и трето 

отдолвиив. Чвгвърто отделение учехме писане, смятане, естествознание, 

оючвстппнл история. Най обичах четенето, когато учителката ни караше 

до разпрпвпмо рплкв1 Чвги и стихотворения. Вечер до късно на светлина

та на иидолцвто чогмх, докато ми шпоммвх всичко. Учехме интересни 

разказчета. Помня едни такипп от члшьрто отделение: разказа „И с

къ р" и стихотворението „Сестрини ть 1 и” .

Под ръководството на учителите давихм» наши ученически вече

ринки. Такава вечеринка уредихме в кафенето в кьщигн, където живее 
Симеон Цветанов.

В съзнанието ми е останала и една такава вечеринка, които пра 

пикмя 0  м. Семковци, където ни заведе учителят Славко Владимирон. 

И« МОН ми даде да науча стихотворението „Хубавите имена", което 

и ли /(N01 <;и Кйшам, понеже започва с моето име: „Хубаво и мило име 
ш М в в а и к н

Мукмпшя пи се пролет и стопеше ли се снегът, докато беше тук 

учител, Славко Владимирои ни водеше много често на екскурзии до 

различни местности, като по време на разходката почиствахме кладен- 

чвта или правехме нови на места, посочени от учителя.

През 1922 година на училището бе отредено място за училищна
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ливада в Червилото, от общинската мера. Мястото беше само тръни и 

Къртичини. Тогава учителят Димитър Станчев организираше всички 

ученици и ги водеше да оправят училищната ливада. Момчетата чистеха 

земята от къртичините, а ние, момичетата сфутите я отнасяхме. Момче

тата изкопаха и широчък канал, който да пази ливадата. При това копа

не близо до основите на шарената черква изкопаха един голям каменен 
кръст.

Особено тържествено празнувахме 24 май -  св.св. Кирил и Мето

дий. След молебена учениците пееха песни и декламираха стихотворе

ния. След това имаше селско хоро, на което се събираха хора от цялото 
село. На другия ден също не учехме.

Така преминаваха ученическите ми дни до четвърто отделение. 
След това бях принуден да прекъсна училище, защото брат ми почина 

и трябваше да помагам на нашите, пък и повечето момичета по това 
време учеха толкова.

Спомени на Нанка Костова —  79 г.

Записа Станислав Владимиров
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СПИРИДОН СПИРИДОНОВ

НОМЕР 56

След като завърших четвърто отделение в м. Бальовци тате и 

мама ме записаха в I клас на Прогимназията във Вакарел. Всяка сутрин 

7- 8 деца отивахме на училище ло пешата пътека покрай жп линията 

като в пек и мраз изминавахме трите километра в едната посока. У 

нас дойде да живее и мой братовчед от Крушовица -  Йосиф, ком уто 

викахме Иош ко, защото Крушовица му бе далече за всекидневно пре- 
хождане. ^

Едва съмнало, и мама ни будеше, хапвахме по някой залък и об

рамчвахме вълнените домашни торбета, в които носехме тетрадки к у - ' 

тии за моливи, мастилница и по един комат хляб с малко сол и сирене 
които често ядяхме, посинели от разлятото мастило.

Пьв Вакарел имаше халоаджийница, в която се продаваха боза 
ПонПоми и дру, и плядкииж По едно преме се появиха шоколади с М а р 

ка , К и .кй  I) опйкоики.« и« шоко,.ад» бяха поставени картончета за 

томбола с ном«р« | д „ П«.,„„и«шимт билет беше М» Б6, а печал

бата обикновтш  пр«1 ,ммш.ия учш.ичтжй м укам нп чанта, която обаче в 

нашите очи изглаждаш, лук.:,.,и ,, и и« мш ж.. мми ходихме при хал- 

ваджията да погледаме чам,а,а (1о,шж« ,жм«м,« ..«ри, кр.дпхм « яйца 
от полозите и си купувахме шоколад И«и „к а « а  чанта се

падна на едно момче от Попоици. Каква ря«.,м пши« и какиа
завист у нас, в резултат на което яйцата от

дажбата на „К и тк а " се увеличи тройно и „ето.,..и Но му Г  Г.о
не се падаше.

Така до един априлски ден, връщайки са от училищв, «„.««нм.

както винаги, на края на селото да си изядем хляба и си„ш .«,о 1 )ро,.«,
ното слънце напичаше и на нас ни беше много приятно, ,а о ж и « ,.о  . „  

разговаряхме по наши си детски работи. Изведнъж Йош ко с т а н а  и 0 ». 

да каже никому нищо, тръгна надолу по линията. Всички са :.а. ладанм. 

в тази посока и видяхме, че от запад, току зад завоя по жп линии,., 
идваше човек. Беше с бомбе и бастун и облечен по градски,

Щом го посрещна, Йошко започна да се врьща о,
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оживено разговаряха и щом се изравниха с нас, Йошко кривна и си дой-

-  Кой беше тоя? -  запитахме ние заинтригувани Йошко.

Един, слязъл на Побит камък от влака -  и Йош ко ни прераз
каза разговора, който бе водил с господина.

-  От дека идеш? -  запитал го Йошко.
-  От София.

-  Защо ходиш пеши, та се не качиш на влака?

Слязох на Побит камък да пия вода и влакът тръгна

-  Във влака се продава лимонада, оти си не купиш, та пиеш 
вода. Шоколад купуваш  ли си?

-  Купувам.

-  А  № 56 да ти се падал?

-  Не. Какъв М" 56?

Комуто се падне № 56, му дават ученическа чанта. На едно 
момче се падна.

-  А  ти кой клас си? —  попитал господинът.
-  Първи.

-  А кой ти е класен наставник?
-  Славова.

-  Добри ли са ви учителите?

Абе какво да ти кажа, Симеонова е добра, а Славова ни по- 
шлр.пва, мама й мръсна.

На другия ден, когато отидохме на училище, Йош ко го извикаха 

в учителската канцелария. Не се минаха 1 0 -1 5  минути, и ето ти го 
Иошката иде зачервен, цъка глава и се чуди.

-  Какво бе, Йошко? Защо те викаха? -  попитахме ние.

Оставете ме бе. Това вчера бил околийският училищен инспек
тор. А па я какви работи му ричах, па и М“ 56 му исках.
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ДИРЕКТОРИ НА ВАКАРЕЛСКОТО 
ПЬРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ И ПРОГИМНАЗИЯ

Цветан Г еоргиев 
Елисавета Серафимова 
Атанас Якимов 
Велика Танева 
Васил А. Стоименов 
Кръсто Д. Кръстов 
Траянка Зашева 
Рубинка Караджова 
Георги Минкин 
Калинка Митопа

УЧИМЛИ, 1‘А1.()ТИЛИ Ш.И НЛКА1М;ЛСК0Т0 УЧИЛИЩЕ

-  1918 г.
-  1 9 1 8 - 1920 г.
-  1 9 2 0 - 1923 г.
-  1923 - 1928 г.
-  1928 - 1944 г.
-  1944 - 1952 г.
- 1952 - 1981 г.
-  1981 - 1987 г.
-  1987 - 1989 г.
-  1989 г.

Сотир Попов 
Димитър Попов 
Цене Дойов 
свещ. Паун Бонев 
Величко Ежов 
Христо Панев 
Цветан Георгиев 
Славко Владимиров 
Гюра Якимова 
Димитър Станчев 
Иван Даскалов 
Борис Ив. Гешаков 
Трендафил Игнатов 
Екатерина Хаджийска

Тодор Каци|к)в 
Г'аин Хрисгоии 
Ангел Акшаиски 
Ирина Савона 
Виктория Стоименова 
Иванка Стоименова 
Владимир Червенков 
Никола Поптодоров 
Павел Тепаров 
Тиха Бъчварова 
Стоян Попконстантинов 
Тодора Симеонова 
Славка Кирова 
Желязко Желязков
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Пено Николов 
Ирина Цанкова 
Цветана Илиева 
Мария Георгиева 
Манол Джевезов 
Василка Стойяева 
Радка Джевезова 
Катя Малчева 
Мария Стоянова 
Малина Борисова 
Стоян Радев 
Ефросиня Василева 
Елена Костова 
Василка Митева 
Мария Панталеева 
Роза Цветанова
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