УЧИЛИЩЕТО

в средата на 20 век
Как училище
“Христо Ботев” - град Ихтиман
получи орден
“Св.Св. Кирил и Методий” - І степен

Изповед на директора на
училище “Христо Ботев”,
Васил Димитров

Книгата посвещавам на предстоящия юбилей
на училището - 150 години светско училище
и 100 години гимназия в град Ихтиман
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Васил Димитров

За тези, които идват след нас, е полезно първо да
знаят какво добро сме допринесли и после да ни съдят
по това, което сме сгрешили или не сме направили.
Има моменти в живота на младия човек, когато
застава на кръстопът и се чуди коя посока да хване.
Без колебание аз избрах да поема пътя на учителя.
Няма лоша професия. Тайната на успеха е добрата
подготовка по специалността, любовта към работата и чувството за отговорност.
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За училището и книгата
Само след 3 години училищното образование в Ихтиман
ще навърши 150 години.
Децата ни, родени в кръстопътния ни град между Изтока и
Запада, отдавна знаят, че светът има четири посоки. И знаят, че
има и още четири, и още четири… Посоки, които ще следват.
За където и да се отправи, обаче, човекът първо трябва да
има отправна точка. Затова е много важно, мисля си, да познаваме началото. Все така се случва, че си мислим колко е велико и
важно нашето време, как правим нещата като, че сме първите…
А е хубаво да се знае, че и преди нас има хора, които са вървели
по същия път /ние си мислим, че сега го отъпкваме/, и преди
нас някой е сбъдвал мечтите си на същото това място…
Когато с Васил Димитров решихме, че преди големия юбилей на училището през 2012 година е хубаво да се разкаже на
днешните ученици за годините, които са им така далечни, той
имаше притеснение, че някои факти ще се разберат погрешно.
Радвам се, че не му позволих да променя нищо – миналото е такова, каквото са го живели хората, все пак, а не каквото може да
му се иска на някой в последствие. А и директорът и учителите на нашето училище от годините на „развития социализъм”,
съм сигурна, че и след толкова години изпитват още голямото
задоволство от това, че са участвали в градежа на училищното
образование на Ихтиман.
А даскалското сърце се вълнува и от най-малкото. Без да е
различно по анатомия от сърцата на другите, в него има място
за толкова много малки и големи радости на своите деца.
Ще перифразирам една непреходна мъдрост – ние днешните учители не сме получили училището от бившите ни колеги
от Клуб „Младост -2”, а сме го взели назаем от днешните деца.
Иска ми се да вярвам, че им го връщаме всеки ден по-добро и
някой ден, когато им го предадем, ще можем да ги гледаме в
очите…
Иванка Пелтекова
Директор на СОУ „Христо Ботев”
Август, 2009 година
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Патронът на училището –
идеал и знаме за учениците.
Голям като Балкана, дал му своя
връх за вечен дом.

Финал на показните изяви пред гражданите за постиженията на училището е празникът на втори
юни, посветен на патрона.
Във фокуса на тържественото събрание и литературно-музикалната програма е гениалното творчество и безсмъртният подвиг на Ботев. Той ни вдъхва самочувствие и гордост, че сме българи. Разпалва у
нас вяра и порив да обичаме и служим по ботевски на
своето отечество – България.
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1862 г. - Начало на първото светско училище – гр. Ихтиман
1912 г. - Открита е непълна гимназия

Сградата, в която
се помещава
гимназията от
1930 г. до 1949 г.

Тук съм учил четири години 1942/46 г. при строги и
авторитетни директори:
до 1944 г. – Христо Хаджийски и след 9 септември
1944 г. - Иван Райков.
Между нас имаше по-възрастни ученици – партизани и политзатворници, възприемахме ги като герои. Завиждахме на техния ореол на славата. Иван
Керемедчийски с партизанско име “Ванче” ни зараряваше със своя патос при декламацията на “Юноша”
от Смирненски.
В нашия VІІГ (ХІГ) клас се открояваха като много добри ученици: от Ихтиман – Тодор Ташев, Иван
Оташлийски, Иван Клисарски, Христо Захов, от Вакарел – Пане Зашев, Георги Захариев, от Мухово – Георги Тепавичаров. Всяко междучасие ставаха бурни
спорове по различни въпроси.
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1950 г. - Открита е новата сграда на училището
и е приет за патрон “Христо Ботев”

Върху комина на сградата са щъркелите, които
известяват началото на пролетта и вдъхват надежда за нещо по-хубаво и добро. През лятото гнездото
е училище за размах на крилата и летене на новото
поколение. Така е и при хората. Няма бъдеще и прогрес без училище за летене на човека, за откриване и
ползване тайните на природата и вселената.
Нека винаги да е на висота ролята на училище
“Христо Ботев” за подготовка и полет на подрастващото поколение!
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ВЪ В Е Д Е Н И Е
Беше началото на януари 2001 година.
Излязох от зъболекарския кабинет към обяд. Имах
още 50 минути до тръгване на рейса към село. Тъкмо
се чудех накъде да тръгна, изневиделица пред мен застана Дана Янинска, учител-пенсионер, изявена общественичка в града. Стъписа ме с въпросите “Къде
отиваш? Имаш ли свободно време? Горе сме на кафе
с Василка Минкина. Ще ни направиш ли компания?”
Отзовах се без колебание. Разговорихме се за различни неща и между другото Дана сподели, че учителите - пенсионери от училище “Христо Ботев” веднъж в
месеца се събират и честват родените през този месец.
Доскоро сбирките са правени по домовете, а на последък в някое квартално заведение. Организатори са
Мария Вандова, Надка Янкова, Иванка Тотева. Забавно минавало времето. Стана ми твърде интересно и се
осведомих кога и къде е следващата среща. В уречения
ден и час се появих неочаквано при тях. Всички викнаха: “Директора! Нашият директор. ” Срещата премина вълнуващо и сърдечно. Повиши се настроението.
Така заедно със съпругата ми Павлинка, работила 20
години в този колектив, станахме редовни участници
в ежемесечните сбирки в продължение на 9 години.
Привлякохме и Пенка Митрева, дългогодишен начален учител в село Полянци. Винаги се връщаме у дома
свежи, ободрени, с повишено самочувствие и заредени с нова енергия. През пролетта и лятото отиваме на
интересни места в Шиндар и Черни рид (Кара баир).
За доброто настроение допринася и Петър Пешев,
който не пропуска да идва с акордеона, настройва ни
към забравени песни и народни хора.
Благодаря на организаторите. Познавам ги добре
от минали години. Такива бяха и по времето, когато
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Учители-пенсионери от училище “Христо Ботев”
Центъра на с. Мирово край отломъци от древността

Черни рид - в подножието на връх “Тръна”
при Веселинкина чешма
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работехме заедно. Радвам се като виждам, че болшинството се отзовават, средно по 25-30 души. Тук
са обикновено живеещите в града и района не само
учителите, с които съм работил навремето, но и бивши ученици, станали учители, а сега пенсионери. Редовни участници са: Милка Манова, Лозинка Пешева,
Мария Кехайова, Надежда и Николай Манански, Славка и Господин Тодинови, Димитър и Роза Велкови,
Руска Караджова, Ангел Калковски, Цветан Андреев, Роза Джокова, Лазаринка Фетфаджиева, Надежда
Убчева, Димитринка Тошева, Живка Димова, Красимира Цветкова, Пенка Митрева, Янка Илиева, Златка Атанасова, Елка Белишка, Недко Лесев, Йорданка
Такова, Веселин Нанковски, Виолета
Александрова, Ненка Христоскова.
“Мъртви има между живите
Повечето са от начален и среден курс.
и живи между мъртвите.” –
Гимназиалните учители бяха предимБелински
но от София и други населени места.
Изгубени са връзките с тях. Преди две
години на една среща бе подхвърлена идеята да почетем паметта на починалите учители от 1955 – 2005
г. Изненада ни дългият списък, повече от 55 имена,
между тях и сравнително млади хора като Вл. Лубих,
М. Младенов, Васил Дяков, Драгомир Петков.
Поради дългото ми отсъствие от училището бях
забравил някои неща. Съжалявам, че не проявих упоритост за водене на летописна книга. Всичко изглеждаше маловажно. При общуването и споделянето на
спомени в съзнанието ми постепенно се избистриха
много случки и масови изяви, които пробудиха у мен
желанието да отразя на книга това, което е останало
в паметта ми. Може би ще бъде интересно и полезно
на следващите поколения да знаят, че и тогава е имало
устрем напред и добри дела. Имало е строга дисциплина и чувство за дълг пред училището, града, родния край и Родината.
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Споделено от бивш ученик за директора
Човек се ражда не за да изчезне, а да остави диря
след себе си.
Тези думи може да се приложат за дейността на
учителя и директора Васил Димитров. Той бе не само
директор на училището през 50-те и 60-те години на
ХХ век, но и много добър педагог и организатор. Изучавайки творческите идеи на видни педагози, организира прилагането на челния опит. Стреми се да развие
дух на търсене, любознателност, жажда за знания, любов към книгата, неудовлетвореност от постигнатото.
Авторът говори с много топлота за учителите, които
отдават душата и сърцето си за обучението и възпитанието на подрастващите. За него си спомнят с добри думи освен учителите, но и бившите му ученици,
между които съм и аз от випуск 1955 г. Поздравяваме
го горещо като близък човек. Когато дойде в гимназията той бе енергичен, млад човек, строен и симпатичен, с обаяние на истински учител и ръководител. За
кратко време успя да организира и сплоти колектива,
да издигне авторитета на училището.
В първите стъпки на моята педагогическа практика аз често си припомнях и ползвах положителния
пример на Васил Димитров в подхода му към комсомолската организация. Неотдавна в знак на уважение
го посетих в с. Полянци, възкресихме хубави спомени.
Опитът и успехът на училищното дело в миналото
може да бъде пътеводна звезда на днешните педагогически деятели в нашата страна, стига да го пожелаят.
2009 г.
Стефан Колчев - доцент по философия,
преподавател в Института
за осъвършенстване на учителите - София
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Тандемът Димитров - Наков от 1958 - 1968 г.

Снимка на учители от 1962 г.
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НА ПРАВО В ДЪ Л БОК АТА ВОД А
По-голямата част от трудовата ми дейност премина в
град Ихтиман – общо 22 години.

От тях 14 като директор на училище “Христо Ботев” и 8 години обществено-политическа работа в общината, където отговарях за просветата и културата.
Тук създадох семейство и дом. Тук сега живее семейството на сина ми. А дъщеря ми от другия край на
планетата все за Ихтиман и Полянци пита. Познават
ме болшинството хора от средна възраст нагоре. Живея с проблемите на града и общината, радвам се на
успехите, тъгувам за несполуките.
Като учител съм работил 3 години. Първата – нередовен учител в село Черньово – 1947 г. След завършване на висшето образование работих в град Копривщица 1952/53 и Перник 1953/54 учебни години като
гимназиален учител по български език и литература.
Общо в сферата на просветата се събират 17 години.
Към тях може да се прибавят още 4-5 години като заместник-председател на Окръжния съвет за народна
просвета на обществени начала. Това ми дава основание да смятам, че принадлежа към учителската
гилдия. Най-вече се чувствам като част от колектива на училище “Христо Ботев”, за който имам незаличими спомени като негов ръководител от 1954 до
1968 година. Няма друг директор на това училище с
такъв продължителен стаж и поел кормилото толкова млад – на 27 години. Един възрастен нашенец като
ме срещнеше все едно и също ми говореше: “Не мога
да се начудя как така ихтиманци са приели на такъв
важен пост да назначат толкова млад човек и то от
село. Те не желаят селяни да ги учат и ръководят.” Аз
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отговарях: “Това е в минало време.” Няма нищо чудно, защото всичко зависеше от областния отдел “Народна просвета”, чиято номенклатура станах още при
разпределянето ми от Министерство на народната
просвета. Сега си обяснявам защо през пролетта на
1953 година в Копривщица пристигнаха двама мастити инспектори с единствената цел мен да проверяват.
Благодарение на тяхната предразполагаща учтивост
и активното участие на добрите ученици в 11 клас урокът излезе сполучлив. За следващата учебна година бях изпратен в елитно училище Перник и оттам
на директорски курсове през лятната ваканция. Въз
основа на опита осъзнавам, че е по-нормално за директори на училища от такъв мащаб да се назначават
учители с минимум 7-8 години педагогически стаж.
Но през 50-те години на миналия век масово се подменяха старите кадри с нови и млади. Имах нищожен
организационен опит като активист на ученическата
организация ЕМОС в гимназията и секретар на комсомолската организация студенти от четвърти курс българска
“По-умен е не този, който дава на
филология. Вярна е приказката,
100 души ум, а този,
че човек не може да се научи да
който взема от 100 души ум.”
плува, ако не се хвърли в дълбоката част на водата. Трудно беше,
учех се от всяка дреболия. Следвах съветите на повъзрастните учители Хр. Вучев, Кирил Гергов, Крум
Георгиев, Тодор Керемедчийски и други. Отнасях се
с внимание и уважение към всички. Изискванията
ми бяха принципни, на висотата на училищния правилник. Девизът ми бе: “Бъди добър с хората” – завещание от мама. Тя е завършила второ отделение, но
имаше добро сърце и мислеше като мъдрец. Прочел
съм доста книги, но голяма част от прочетеното е забравено. Най-важното съм съхранил, ако не в паметта,
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то записано на хартия и често се връщам към него, за
да го превърна в своя философия и поведение. Учителите постепенно престанаха да ме гледат със скрито
любопитство, откриваха със задоволство, че не съм
дошъл направо от селото, имам необходимите подготовка и качества. Това засили вярата и уважението им
към мене. Обичах работата. Още първите 1-2 години
се срастнах с проблемите и задачите на училището
и колектива. Сега след толкова години някои бивши
ученици от горен курс ми припомнят: “Ти не говореше
много, не ни отегчаваше с четене на морал. Беше кратък и ясен.”
На директорския пост смених Георги Йовков, който продължи да работи още една година като учител
по музика, докато се пенсионира. От него наследих
духовата и фанфарната музика, младите фиданки на
бъдещите декоративни дървета в двора и любовта
към училището. Сдържаното му поведение, без никакви негативни прояви срещу мен ме насърчи за поактивна изява. Възхищавах се от силно развитото му
чувство за достойнство, което личеше и по външния
му вид. Стройна фигура, с енергична походка, тъмен
костюм, добре прилепнал към тялото му – пример, че
и старостта е красива, ако уважаваш себе си.
Училището беше единно и многолюдно – към 1200
ученика от детската градина до 11 клас. Учителите наброяваха от 65 до 70 души и още 20-25 друг персонал. До 1955/56 година тук учеха и средношкорлците
от Костенец и Долна баня. Бяхме една околия с едно
средно училище. Започнах с голямо желание да работя (с активното участие на учители и ученици) за
промяна на обстановката – подобряване на битовите
условия, обогатяване на учебно-материалната база,
създаване на ведра творческа атмосфера. Голяма опо-
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ра имах в общинските ръководни органи с титуляри
Иван Новански - І-ви секретар на БКП в Общината
и Кирил Стоилов, председател на съвета. Добра подкрепа имах и от училищната партийна организация с
най-дългогодишен партиен секретар Стойчо Стойчев.
Преки мои помощници бяха двама възрастни заместник директори: Борис Марков и Христо Вучев. Първият след 1-2 години бе освободен и на негово място дойде Христо Пенков – млад падагог, който през
1958 година бе заместен от Цветан Наков, също педагог. След пенсионирането на Христо Вучев назначиха
учителя по математика Драгомир Петков. Младата
смяна заместник - директори бяха безупречни, полагаха максимални усилия за да се представят по найдобрия начин. Имах късмет, че десет години работих
с Цветан Наков, който с вещина и високо чувство за
отговорност изпълняваше и най-сложните задачи. Не
случайно след мен той пое директорския пост, а после
стана инспектор в Софийски окръг.
Първите години като директор имах за преки началници две амбициозни жени с железен характер:
Цветана Страхова – шев на Областния отдел “Народна просвета” и Цветана Стоева – на Околийския отдел. Ако някой имаше някакво прегрешение или не
си гледаше добросъвестно работата, по-добре беше да
не се мярка пред очите им – ще го сринат със земята.
Към мен бяха толерантни. От тях притурих в характера си нещо, което ми липсваше.
Училищната сграда, която сега отвън изглежда
като дворец, тогава беше току що построена. Завършилото преди 4 години строителство остави много
недовършени и нефункциониращи елементи в сградата. Отоплението - с пернишки печки. Прислужниците пренасяха дърва и въглища от мазето нагоре по
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четирите етажи. В междучасията учениците се трупаха около печките да се топлят. С вода се снабдявахме
от единствената чешма на двора, която през зимата
замръзваше. Тоалетните - също на двора, твърде нехигиенични. Дворът – от всички страни разграден,
достъпен за свободните, неучащи младежи, които
пречеха на учебните занятия. Дюшемето мажехме с
подово масло. Отвън се внасяше много кал, макар че
непрекъснато дежурихме край желязната стъргалка
на входа. През междучасита се задушавахме от прах.
Тогава Ихтиман не се различаваше много от селата, не
беше благоустроен, без нито една асвалтирана улица.
Чешми имаше само край някои улични кръстовища.
Питейната вода навлезе по домовете едва в началото на 60-те години. Нямаше го сегашния просторен
център. След добра разяснителна работа учениците
от начален и среден курс и родителите приеха въвеждането режим на търлъците. За обувките поставихме
специални шкафчета по коридорите, където ставаше
смяната на обувките с търлъци и обратно в края на
занятията. Тази промяна имаше своите недостатъци и
не издържа дълго време. За физкултурен салон ползвахме сегашната зала за събрания на първия етаж.
Общежитието за 60 ученици се помещаваше в съседна стара сграда, непригодена за целта. Не сме имали
проблеми благодарение усърдието на възпитателката
Веселка Бояджиева. За да предприемем изграждането
на физкултурен салон, парно отопление, канализация
и водоснабдяване трябваше да открием потулените
някъде проектантски документи на сградата. Близо
две години ги търсехме. В резултат на постоянното
изтъкване на трудностите и упорито настояване да се
поставят на дневен ред нашите нужди, Общинският
народен съвет начело с председателя Кирил Стоилов
предприе енергични мерки за постепенно решаване
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на най-назрелите проблеми. Към 1962 година вече се
радвахме на доста нови придобивки – физкултурен салон, парно отопление, канализация и водоснабдяване.
Оградихме двора и го застлахме половината с базалтови плочи. Отворихме вътрешни тоалетни. През това
време претърпяхме едно бедствие – 1 юни 1957 г. – силна градушка покоси всички стъкла на коридорите.

Бригада за
прокарване на
канализация на
училището-1960 г.
Ученици от 11 клас
с ръководител
Йордан Ачкаканов

Едва ли ще повярват хората сега, че преди повече
от 45 години учениците и учителите от горен курс направиха изкопа за канализацията с дължина около 1,5
километра и дълбочина около 2 метра – първата в града. Ръководството на училището и класните ръководители освен, че ръководеха и контролираха цялата тази
дейност, изпълняваха и своята норма. Друго подобно
начинание от учителите и помощния
персонал бе изработването на 120 000
тухли през една лятна ваканция. Опекохме и ги продадохме.
Парите вложихме за
направа на оградата. Радиофицирахме
училището като поставихме радио точки във всички учебни стаи. Тогава все още телевизията
бе мечта за нас. Трудно може да се изчисли количеството ученически труд за залесяване околностите на града
в подножието на гората, за изграждането на стадиона и
спортните площадки в края на града.
Изява на патриотизъм бе инициативата на бившия
директор на основното училище Кирил Хаджигеоргиев да изработи релеф на Рило-Родопския масив в дъното на училищния двор. Имаше крещяща нужда от нови
помещения. Всяко лято издигахме преградни стени в
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някои от учебните стаи и на просторните площадки
в края на коридорите. Така осигурихме помещения за
лекарски и зъболекарски кабинети и библиотека, кабинет по рисуване и машинознание, занималня, кухня
и столова, дърводелска работилница, стая за пионерската и комсомолската организации, за счетоводството. Прислужниците ставаха строители особено Ангел
Гурев и дърводелците Йордан Грънчаров и Асен Милев. Предприехме едно рисковано дело – въвеждане на
кабинетна система по опита на училището в село Пелово, Плевенско. Целта беше да постигнем повече онагледяване в урока и поголяма ефективност в
учебния процес. Проучването на опита и
проекта за реализация
направиха директорът,
заместник-директорът Цветан Наков и председателят на
профорганизацията
Иван Манов.
Динамиката и ентусиазмът бяха неописуеми. Учителите от начален до горен курс запретнаха ръкави да
правят и осигуряват по всевъзможни начини нагледни
и спомагателни средства. Всички класни стаи се превърнаха в кабинети. Първата езикова зала в провинциалните училища (малките градове) бе създадена тук.
През междучасията лавина от движещи се класове преминаваха от кабинет в кабинет. От тогава останаха по
коридорите портрети и картини на бележити личности
и събития от нашата история, изработени от учителя по рисуване Панайот Величков и Йорданка Такова.
Под ръководството на зам. директора Цветан Наков и
с упорития труд на учителя Рашко Петров за кабинета
по машинознание бяха пренесени на части един трак-

Политинформация говори
Христо Доганов
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тор от МТС и тъкачен стан от текстилната фабрика. От
военните взехме кола Ниса, събрахме и още много машинни части за онагледяване. Общината ни предостави площ за опитно поле и овощна градина от 10 декара
в местността “Лесков дол”. Агрономката – учител Румяна Донева, тогава съпруга на прочутия оперен певец
Николай Гюзелев, отначало прояви интерес, но беше в
напреднала бременност, излезе в отпуск и не се върна.
Така овощната градина остана без отговорен стопанин.
Всичко това сега може да изглежда като някакво
незряло увлечение, но тогава вълната за широка политехнизация заля цялата образователна система. Учениците от последните класове на гимназията теоритично и практически се подготвяха за
“Изкуството да се научиш на
реализация в живота по приложимите
много е веднага да се заловиш
в района професии – шофьори, тракза малкото.” – Джек Лондон
тористи, животновъди, текстилни работници. Нямаше ги новите заводи за
чугунолеене и електроди. Повикът бе в производството да навлязат хора с по-високо образование. Това го
изискваше научно-техническата революция. Гледахме
много далеч в бъдеще време. Тук не мога да се въздържа да не посоча примера с ученичките от 10 клас: Боянка, Теменужка, Цонка и Цветанка. Те задружно поеха
едновремено с учението да станат и кравегледачки при
известната животновъдка Стефана Гъдева. През свободното си време отиваха в кравефермата: хранеха, поеха, доеха, чистеха, грижеха се и за телетата. В учението
не изоставаха от другите. Това беше равно на героизъм.
В училището и в града говореха с възхищение за тях.
По-нататък останаха пак пример за подръжание. Всичко това е вече история, която показва, че не сме стояли
със скръстени ръце. Ще си послужа с популярната фраза “Правили сме каквото трябва, пък да става каквото
ще”. Водели сме борба, за да откликнем на тогавашните
потребности, докато сега задачите са други – комуни-
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кации, компютри, интернет, езици.
Имало е грешки, но ние и сега не се срамуваме, а се
гордеем с тогавашните дела. Стимулът ни беше повече
морален отколкото материален. Заплатите ни бяха малки. Аз като директор започнах с 150 лв. основна заплата и след 14 години стигнах до 200 лв.
“Всяка цел се постига не
Разликата от тази на учителите бе некогато се бърза, а когато
значителна. Парите не стигаха за елене се спира.” – Плутарх
ментарни потребности, макар че при
следвоенната купонна система захарта
и рибата бяха 0,80 лв., хляба 0,25 лв., сиренето към 2
лв., олиото 1 лв. Имаше голяма безработица и народът
бе в недоимък. Нашият град както и страната набираха
сили за предстоящото голямо строителство. Крепеше
ни надеждата за по-добър утрешен ден. Всеки от нас в
училището полагаше максимални усилия за формирането на достойни граждани на града и отечеството.

Учителският колектив от горен курс.
Обедна почивка по време на залесяване с ученици
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ГЛ А В Н ОТО Н А П РА В Л ЕН И Е
Училището не се прави само с камъне, учителят прави училището. Иван Вазов

Предназначинието и същността на училището
не е само богатата материална база и уютна обстановка, както добрият дом не се представя само с хубавата
къща. Пред училищното ръководство и целия колектив на първо място стоеше учебно-възпитателната
работа. Единната система дава възможност да се види
връзката и приемствеността между различните степени на обучение. В училището винаги е имало само
една група за предучилищна подготовка. През тези 14
години са минали последователно детските учителки
Христина Вукова, М. Москова, Пеева, Иванка Арабова, Маргарита Илиева, Виолета Спасова. Впечатленията ми за тях бяха отлични, което съвпада с отзивите на началните учители, поемащи децата за първи
клас.
В начален курс бяха осем паралелки по 2 от всеки
клас. С голямо доверие и уважение съм се отнасял
към началните учители и то напълно основателно. И
сега поддържам мнението, че те заслужават дълбок
поклон за високата отговорност и всеотдайността им
в ежедневната безшумна работа. Не е празна от смисъл фразата: “Ученикът както тръгне в начален курс,
така завършва в края обучението”. Без изключение
всички начални учители от нашето училище имаха
съществен принос за изграждането на децата като
личности, за формиране и утвърждаване у тях на основни понятия, умения и навици. Обяснимо е защо
откровенията на видни хора на науката и културата
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са посветени на първия учител. Започват приблизително така: “Учителко любима, ти ме научи да пиша
и чета, ти ми отвори очите към света, и ми беше
като майка и баща”. Всеки начален учител беше за
мене една енциклопедия от познания и умения по
всички основни дисциплини от училищната програма и на всичко отгоре педагог и психолог. Съсвсем
живи са в паметта ми образите на учителките Иванка
Янкова, Йорданка Вучева, Парашкева Николова, Стефана Кацарова, Йорданка Герова, Георги Москов, които бяха на годините на моите родители. Спокойни,
уравновесени, любвеобилни, сякаш птици разперили

Първи конгрес на
крила над децата, те бяха винаги сред тях. Настояваха
учителите
- 1980 г.
да ги посещавам и се вълнуваха от моите оценки. На
Делегати от Софийски
такава нравствена висота с широка обща култура и
окръг с космонавта
съвременна професионална подготовка беше младото
Георги Иванов
поколение начални учители: Ценка Петкова, Катя Николова, Мария Кехайова, Павлинка Димитрова, Дора
Сотирова, Богдана Пелтекова, Незабравка Христова,
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Катя Кукова, Николина Димитрова, Росица Георгиева, Мечева. Между тях се открояваха двама мъже:
младият, строен ентусиаст Ангел Андреев. Неговото
лице излъчваше човечност и вродени качества на добър педагог. Другият е Кирил Гергов, който известно
време е бил и кмет на град Ихтиман. Над 50 годишен,
високо интелигентен, с красива осанка, изискан в облеклото и обноските, с неизменна папионка. Той може
да се сравнява с изтъкнатите учители непосредствено след Освобождението, като Михаил Сестримски,
Димитър Русинов, Йордан Балчев. Няколко години
след пенсионирането му го срещнах в София с нищо
непроменен, изящен във всичко, просто достолепен.
Този представител на старото поколение учители предизвекваше у мен благородна завист и възхищение.
Впечатляваха силно показните изяви на началните учители. Няма национален празник и важни исторически дати, които да не са отбелязвани пред родителската аудитория с детско тържество – песни,
стихотворения, танци, драматизиране на откъси от
приказки. Тук най-добре се открояват детските наклонности и таланти и се заражда любовта към народното творчество и художествената самодейност.
Всяка учителка подготвя нещо оригинално. Богатата
програма и силни емоционални преживявания характеризираха новогодишните празненства и 8-ми
март. Най-запомнящи са празненствата за първия и
последен учебен ден. Радвам се, че е съхранена традицията на 15-ти септември учениците от последен
клас да въвеждат първокласниците в училището, а на
24 май първокласниците да изпращат абитуриентите.
Годишното утро с проверка на знанията и демонстриране какво е постигнал всеки ученик в присъствието
на родителите, бе показателно, че следваме традицията, установена още от българското Възраждане. Ди-
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ректорът и заместник - директорите присъстват на
тези тържества, което изпълва учителите с чувство
на удовлетворение. И сега у мен остава трайно убеждение, че в работата си началният учител се стреми
да постигне чувство на доволство и радост у децата
от труда в училище. Както започва, така и завършва
учебната година – с песен и радост. Това са четири
щастливи години с един любим учител, който оставя
отпечатък до края на живота.
Всички учители са редовни. Началните, най-малко със средно педогогическо образование. Средният
курс с институтско, а горен курс с висше образование.
Близостта до София и удобният транспорт благоприятстваха за добрия подбор на педогогически кадри.
Една малка част бяха придобили, а други подготвяха изпити за по-висок клас - квалификация.
Завидно е да си желан и авторитетен учител в среден и горен курс. Равно на подвиг е да приковеш
вниманието за 45 минути на учениците в пубертета.
С нищо друго не могат да се заменят добрата подготовка по специалността, методическото майстроство,
личните качества и обаянието на учителя. Тук приляга анекдота:
Учител упреква ученик:
- На твоите години Александър Македонски е
учудил света със знанита си.
- Така е, защото неговият учител е бил Аристотел – откликва ученикът.
На добрия учител не се налага да призовава към
ред и дисциплина, да чете морал и да назидава. Болшинството бяха от тази категория. Учители вълшебници, които постигат поставените цели в урока и чрез
урока. В края на часа учениците се чувстват удовлетворени, че са били активни участници в урока и мал-
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ко са порасли – придобили са нови знания и умения,
преживели са силни чувства, възприели са правила за
поведение и усъвършенстване. Именно за тези учители, чието ежедневие беше
“Учениците може да простят на
подвиг и постигаха даденисвоите учители излишната строгост,
те цели чрез урока, съм забезжизненост, предирчивост и
пазил най-трайни спомени:
всичко друго, но не могат да простят
Владимир Лубих – олинедостатъчните познания.” – Макаренко
цетворение на математиката. Висок връх сред учителското съсловие. След Ихтиман бързо се разнесе славата му на преподавател
във ВМЕИ – София. Редом с него се извисяват Иван
Гълъбов и Драгомир Петков.
Янка Кобиларова – литератор. Владее класа чрез
събуждане интерес към всяка тема по предмета. Излъчва спокойствие и мъдрост.
Максим Младенов – изцяло отдаден на предмета
като литератор и на изследване диалектите в ихтиманско.
Васил Дяков – проникновен и нежен като лириката
на Димчо Дебелянов.
Йордан Ачкаканов – учители и ученици от Френската гимназия в София проучваха неговия опит.
Димка Митева – с любов и такт покоряваше сърцата на учениците. За нея Иван Пелтеков каза: “Помня
как ни извикваше по двама пред дъската да водим диалог на френски език по различни теми. И сега понякога си повтарям много от тези фрази”.
Панайот Величков - раздава безкористно своето
изкуство като художник.
Евдокия Бояджиева (география) и Вера Керезова
(история) – безупречни специалисти с висока интелигентност.
Стоян Митовски – от портиер (байчо) във университета на средна възраст стана еталон като учител по
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физика.
Иванка Тотева – обучението по физкултура е любов, дълг и смисъл на живота и.
Много ласкави думи бих казал за вкючените в следния списък:
Български език и литература – Надка Маслева,
Стойчо Стойчев, М. Станчева, Димитър Белишки,
Йорданка Накова, Любка Бочева, Николай Манански, Тодор х.Стоянчев, Лионка Делева, Методи Делев,
Цветанка Боршукова.
Математика – Христо Доганов, ...Манова, ... Балтова, Иван Симеонов, Господин Тодинов, Димитър Велков, Крум Георгиев, ... Панчев, Надежда Убчева, Димитринка Тошева, Стефанка Божинова, Цветана Стоева,
Веселин Игнатов, Иван Костадинов, В. Йовчева, Йорданка Велкова, Станка Павлова, Йордан Йорданов.
Физика – Кирил Гаджанов, Ек. Крумова, Руска Караджова, Ангел Калковски.
Химия и биология – Тодор Керемедчийски, Катя
Кулинчева, Боянка Медарова, Борис Палашев, Славка
Тодинова, Стаменова.
Руски език – Ахинора Лазарова, Златка Стоянова,
Тодорка Пармакова, Живка Димова, Мария Вандова.
История и география – Даринка Кърлова, Цветанка Герова, Надка Янкова.
Машинознание и трудово обучение – Рашко Петров,
Ангел Медаров, инж. Александров, Анка Стоименова,
Кирил Богатинов.
Музика - Мичев, Иван Бранков, Петър Пешев, Владимир Христов.
Физкултура – Иван Манов, Милка Манова, Иван
Паунов, Барилска, Недко Лесев.
Селско стопанство – Румяна Донева, Радка Нинова.
Военно обучение – Вукадинов, А. Цветанов, Нико-
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ла Филчев.
Дружинни ръководители – Атанас Стойчев, Надка
Янкова, Ст. Рогачева.
Възпитатели – Веселка Гълъбова, Йорданка Накова, Ст. Георгиева, Роза Джокова.
Учителската професия беше тяхното призвание.
Имаше много други, които са заличени от паметта
ми. Редно е тук да спомена и някои други кадри извън
състава на учителите. Те бяха важна част от сложния
училищен механизъм.
Доктор Г. Тигалонов – бащински се грижеше за здравето на учениците. Полезни бяха неговите анализи и
препоръки пред педагогическия съвет. Дружинките
на Червения кръст под ръководството на училищния
лекар провеждаха практически занимания, готвеха се
за оказване на първа помощ при необходимост.
Мария Цонева – секретар-деловодител – с голяма
вещина изпълняваше своите задължения.
Иван Стоименов, Елена Алтаванска – счетоводители и Стефан Цветанов – домакин на стола – изрядни
в сметките и никога не злоупотребиха с оказаното им
доверие.
Асен Ботев и Йорданка Цветанова – готвачи.
Учителският колектив подобно на медала има две
страни. Лицева – светла, която разкрихме до тук и обратна, където не всичко е за възхвала. Имаше малък
брой учители “неудачници”. Те и учениците взаимно
се измъчваха, излизаха от час разстроени и напрегнати. Изливаха яда си върху класния ръководител. Намесата на директора допринасяше само за временно
успокояване на обстановката, не помагаха и наложените наказания. Изводът от тези негативни явления
е, че от всяко дърво свирка не става. Не всеки е роден за такава работа. Човекът е като дрехата – както
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е скроен, така ще се скъса. Когато младите хора тръгват по този път трябва добре да преценят дали имат
необходимите качества за тази благородна, но трудна
професия.
Трябва да се подчертае нещо много важно – в добрия колектив некадърните учители
“Ако човек не тежи на
не могат да виреят. Помня как технимястото си, то мястото
те колеги ги вземаха за подбив, оттежи на човека.”
крито им се подиграваха. Те самите
чувстваха, че не са за тук и в края на
учебната година напускаха по собствено желание.
Имаше учители с добра научна и педагогическа
подготовка, но с особен харктер – затворени, подтиснати, обременени с тревоги и грижи, с чувство за
малоценност. Подходът към тях беше различен – индивидуален с такт и търпение.
Една от първостепенните задачи бе съвместно с
профорганизацията да съдействаме за професионалното израстване на учителите чрез различни форми
за обмяна на опит: открити уроци, научно-педагогически конференции с четене на доклади по актуални
теми. За пример посочвам малка част от темите за
учителите от начален курс:
- Развиване на интересите и способностите на
учениците чрез художествената творба;
- Комплексен подход при опознаване на действителността;
- Педагогически такт в учебно-възпитателната
работа;
- Извънкласни мероприятия – извор на богат
духовен живот;
- Формиране на естетически вкус в процеса на
обучение;
- “Традициите в училище” бе тема №1 в нашите
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дискусии и в практиката. Съзнавахме, че при честите
промени се губят определени навици за режим и поведение, труд, ред и дисциплина. Традициите допринасяха за онаследяване на всичко позитивно от предшестващите поколения.

Първи клас.
Празник на буквите

Неоценима
помощ ни оказваха окръжните инспектори-специалисти по
различните дисциплини. Винаги бяха
желани гости: Любен
Томов по български
език и литература,
Иван Шапкарев –
история, Русков –
математика, Иван Петрушков – физика, Маджаров –
физкултура, Ст. Томов – начален курс.
В началото на учебната годита учителите представяха пред директора за утвърждаване целегодишен
тематичен план за урочната работа. В плана имаше
графа “Идеен момент в урока”, която твърде много затрудняваше учителите. Става дума за акценти и изводи от урочното съдържание, свързани с маркс-лененската идеология, със закономерностите в развитието
на природата, обществото, морала. Учителите не бяха
подготвени за такава задача. През 50-те години в учителските среди нашумяха научните експерименти и
доказателства на съветския учен Иван Павлов за първата и втората сигнални системи. Това стана изходна
точка в лекциите на научните работници – педагози.
Не мога да твърдя, че вследствие на тази новост е настъпила качествена промяна в учебната работа. Всичко бавно отшумя и се забрави.
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При посещенията на уроците от директора, инспектори и при откритите уроци учителят, който е
обект на проверка и наблюдение често изпада в стресово състояние. Това понижава качеството на урока и
оценката не е напълно реална. Затова вярна е постанавката, че няма
по-висш контрол от
съвеста на учителя.
При добрия учител
всеки урок е нещо
неповторимо. В него
дори импровизациите попадат на място
и дават положителен ефект. Поставих
си като норма поне
веднъж в учебния срок да посетя по време на урок
учителите от горен курс. Не пропусках да имам лични
впечатления и за другите учители. Пред заместникдиректорите стоеше също такава задача. Те правеха
чести посещения в начален и среден курс, особено
при новодошлите, младите и тези, които допускаха
съществени слабости в учебно възпитателната работа. В предназаначени за тази цел тетрадки отразяваха
впечатленията и препоръките.
При събеседването с учител се предпазвах да демонстрирам по-голяма
компетентност
от
него относно съдържанието на учебния
материал. Не съм
специалист по всич-

Детска градина с
възпитателка Пеева

Начален курс с
учителката
Катя Николова
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ко. Акцентирах върху основните методически изисквания за постигане на по-високо качество и ефективност на урока. В подходящ момент подчертавах
своето признание и уважение към учителя специалист. Забележките и препоръките не бяха в повелителна форма, а като предложения и пожелания. Изпитвах удовлетворение ако моите доводи се превърнеха
в лична убеденост и мотив на учителя за промяна и
усъвършенстване. Такъв е подходът към добрите и
младите, неопитни учители. Към останалите, чийто

Учителския
колектив
23 май 1981 г.

брой е незначителен, критериите се променят според
конкретния случай и разговорният тон е повишен и
заповеден.
В срочните и крайгодишни отчетни доклади правехме задълбочен, критичен анализ за качеството на
учебно-възпитателната работа и крайните резултати.
Обикновено ударите бяха насочени към учителите, по
чийто предмети успехът е занижен, за което посочвахме конкретните причини. Колективът не приемаше
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наивните оправдания на критикуваните, че учениците
са мързеливи и насила знания не се дават. За добър пример
посочваме учителите, които успяват с
различни способи да
мотивират и будят
интерес,
постигат
повишена активност на учениците в учебния процес.
Това обезоръжава ония, които търсят причините за
несполуките вън от себе си.
На тези заседания присъстваха представители на
окръжния и общински отдели на “Народна просвета”
и на родителския комитет. Като представител на родителите и на партийния комитет често участие взимаше Димитър Хаджийски, участник
в Септемврйскито
въстание през 1923
година. Той казваше, че учениците не
са сива маса, а конкретни индивидуалности, което налага
индивидуален подход към тях.
Регионалният инспектор Никола Бонев и методистката Надка Стойчева се готвеха отдалече за участие в
педагогическия съвет. Критиката им бе насочена към
научната ерудиция на учителя, неговите педагогически и методически умения и похвати и качеството на

Ученички от випуск
1956 г. в 10 клас.
Снимката е
предоставена от
Роза Рачева

Час по френски
език випуск 1956 г.
Снимката е
предоставена от
Иван Балабанов
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урока. Няколко дни
след такива педагогически съвети бях
като болен, докато
нови задачи не ми
отвлекат вниманието.
Отговорният за
Софийски окръг инспектор от МНП Васил Михайлов често
9 Б клас - випуск
ни посещаваше и респектираше със своята строгост
1961 г.
и стрикност по прилагане на училищния правилник.
Снимка предоставена
Правеше ни остри забележки за пропуски по отношеот Илия
ние на дисциплината и прояви на либерализъм към
Балканджийски
ученици и учители. Помня как на едно съвещание
развяваше ученическа тетрадка и викаше: “В края
на класното упражнение с неразбираеми йероглифи
учителката е написала забележка “Пиши
четливо!” – Оценката слаб 2, важи и за
двамата”.

Класът на
Надежда Убчева
1974 г.

Ще бъде пропуск
ако не отдам необходимата почит към
учителя в качесвото
му на класен ръководител. Той е майката на класа, гръмоотвод за всички оплаквания срещу поверените му ученици, организатор на всички
инициативи извън учебните занятия. Същевременно
осъществява връзката на училището със семейството
чрез родителски срещи, лични контакти с родители-
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те, посещения по домовете. Без отговорната роля на
класния ръководител са невъзможни туристическите
излети и походи, екскурзии, трудови дни, манифестации, участия в масово-политически изяви.
Приоритетна задача беше прибирането и задържането на подлежащите на задължително обучение.
Заместник директорът, който отговаря за начален и
среден курс, ежедневно проверява и отчита броя на
безпричинно отсъстващите ученици. Въпросът бе
толкова сериозен, че една сутрин лично министърът
на просветата Демир Янев позвъня на телефона да
ме пита има ли неприбрани ученици, колко са и от
кои класове. Единици бяха нередовно посещаващите
ученици. При трудните случаи се включва и директорът. Не мога да забравя случая с циганчето Владо
от 6 клас. При посещението у дома, виждайки ме отдалеко, решиха да ми изиграят малка сцена, за да се
отърват бързо и леко от мен. Бащата с печален образ,
седнал върху леглото, се кълне, че от
няколко дни детето го няма, търсят
“Безотговорният винаги
го, но ...напразно! Възбуди учудване
има отговор
и съчувствие у мен, но все пак надза всичко.”
никнах под леглото. Посрещнаха ме
широко отворени и уплашени очи. На
другия ден Владо дойде на училище. Известно облекчение почувствахме след откриването на училище в
ромския квартал “Изток”.
В извънучебно време и през лятната ваканция
учителите от начален и среден курс провеждаха индивидуална работа с изоставащите ученици и така
те минаваха в по-горен клас. В горен курс утвърдена
практика бяха консултациите отделно с изоставащи
и напреднали.
Гледано от вън някои хора имат грешна представа
за целодневната трудова натовареност на учителя –
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вземе 4-5 часа и е свободен. Каква е истината? Освен
в училище, умствената дейност продължава и у дома.
Преглед на домашни и класни писмени упражнения,
подготовка за утрешния урок, работа над допълнителна литература, изработване на доклади, нагледни
помагала, провеждане на извънкласни инициативи
с учениците. На всичко отгоре идват заседанията на
педагогически съвети, кръжоци. Освен това част от

Поклонение пред
стария паметник на
“Ушите”

учителите се подговяха за повишаване на клас-квалификация. При въпроса “Какво лошо не можете да
забравите от онова време?” следва автоматично отговорът “Голямата натовареност, нямаше време дъх да
си поемем.” При цялата физическа и психическа умора учителят, предимно учителките трябва да обърнат
внимание и на своята външност. Бях поразен от факта, че малките ученици водят спор коя учителка и
по-хубава и по-добра. Неотдавна разговарях с едно
момиче от 4-ти клас. Попитах го коя е тяхната учителка, от къде е и на каква възраст е. Отговорът бе лаконичен: “От пазарджишките села, има около 40 години,
но е много хубава, ама много е хубава!”. С повторе-
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нието подчерта едно от качествата – хубостта. Приемам го като сборно понятие от външен чар и доброта.
Педагозиге може да подминат този факт, но децата
го поставят на преден план. Небрежният и неопрятен учител сам подронва авторитета си. Ежедневното
облекло за мъжете бе костюм, често с вратовръзка.
Никога измачкан, с петна или други дефекти. Жените
по различни поводи сменяха тоалетите си и винаги
се възхищавах на естетическия им вкус. Обличаха се
скромно с костюми, рокли от евтини платове, но добре скроени, с подходящи десени за фигурата, тена на
лицето, очите, косата, възрастта и характера. Някои
умееха сами да кроят и шият дрехите си. Новата дреха
и всяка нова вещ носи светлина в душата на човека.
Повишава се настроението им, когато ги поздравя за
хубавата премяна. Положителните емоции рефлектират върху творческата изява и ефективността в работата на учителя.

Ученически хор - 1956 г. На първи ред: от дясно на ляво: Енчев - учител по музика,
директорът и замесник директора Б. Марков
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24 май 1965 г.
Абитуриенти с класни
ръководители Даринка Кърлова,
Тодорка Пармакова,
Васил Дяков

Пионерски ансамбъл
носител на златен
медал - 1988 г.
Ръководител
Петър Пешев
Випуск 1958 г.
Двадесет годишен
юбилей от завършване
на гимназията.
Снимката е
предоставена от
Боян Бранков
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ОБУ ЧЕНИ Е И ВЪЗ П И ТА Н И Е
ВЪ Н ОТ У ЧИ ЛИ ЩЕ ТО И У РО К А
Освен труда отмерван от училищния звънец, животът кипеше и след учебните часове.
Многобройните форми на извънкласна работа
продължават своята активна дейност до късно вечерта. Усилено се провеждаха репетиции на танцови
и естрадни състави, рецитали, средношколски и пионерски хорове, фанфарна и духова музика, гимнастически групи и кръжоци. След откриване на читалищния дом през 60-те години някои от формите на
художествена самодейнсот се пренесоха там – например естрадния състав и групата за художествено слово под ръководството на Методи Делев. Веднъж седмично средношколците по линия на комсомолската
организация провеждаха танцови забави в присъствието на дежурни учители. Музиканти бяха ученици самодейци. Забележителни и незабравими ще останат
викторините и някои кръжочни изяви.
Кръжокът по бубарство с ръководител Славка Тодинова отгледа една унция буби във физкултурния
салон. Орязаха всички черничеви дървета в града и
усилията им
се увенчаха с
успех. Със спечелените пари
о рг а н и з и р а ха почивка на
море.

Обзор 1961 г.
Кръжока по
бубарство на море.
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Кръжокът по френски език
с ръководител Йордан Ачкаканов представи драматизация на
откъс от романа на Виктор Юго
“Клетниците”. Ролята на Гаврош
изпълни първенецът на училището Митьо Виделов – бъдещ
главен архитект на София и заместник - министър в Министрество на икономиката.
Изявеният художник в Париж Светозар Маринов (Заре)
ще признае, че в кръжока по
изобразително изкуство пламна у него първата искра на преклонение и влечение към великото творчество на Ван Гог. Това
би потвърдил и младият талант
Георги Клисарски.
“Гаврош и неговите
протежета”
от романа
“Клетниците” на
Виктор Юго.
Протежета: Д.
Ковачев, К. Делев.
Гаврош - Митьо
Виделов

От кръжоците при Вл. Лубих и Др. Петков тръгнаха бъдещи математици: Мирчо Вуков, Георги Глучев,
Маргарита Русева, Юлия Хрискова.
Рожба на кръжоците по художествена гимнастика са цирковите артисти в САЩ Любен и Магделена
Грънчарови. От тук започна пътя на волейболния феномен Димитър Златанов.
Кръжокът по стенография с ученици от 8 клас под
ръководството на математика Иван Гълъбов за отлични резултати бе награден от МНП с екскурзия в западно-европейски социалистически държави. На мен
се падна късмета за първи път да пътувам в чужбина
като водач на групата. С едрия си ръст и лидерство в
ученическата група се открояваше Николай Керемедчийски. Освен столиците на тези страни посетихме и
още ботаническата градина в град Клуж, град Краков
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и солниците в мина
“Величка”. В Полша
при пътуването ни с
влак се запознахме с
млади поляци. Разговорът премина на
смесица от полски,
български и руски
думи. Отрупаха ни
с въпроси за прочутия футболист Георги Аспарухов. Често
предизвикваха у нас
смях с погрешното
произношение
на
неговото презиме –
“Аспахуров”. В Прага
влязохме в голям магазин с богато подредени щандове – да не
откъснеш поглед от
тях. Обръщаме се назад, същите щандове. Спуснахме се нататък и изведнъж опряхме челата в огромни огледала!? Какво ли
щеше да каже ако ни беше видял Алеко Константинов?
В Будапеща, при разходка на острова на река Дунав,
Людмила, дъщеря на черньовския кмет Грозданов, изведнъж се спусна към седящия на пейка обикновен
човек и сърдечно се ръкува с него! Всички втренчихме учудени погледи. Тя викаше с пълен глас: “Това
е чичо Иван от нашето село”. Какъв рядък случай и
какъв изблик от радост! Някои възкликнаха: - “Колко
е малък света!”. На връщане, когато наближихме Дунав мост без никакъв знак спонтанно всички викаха
възторжено “Ура!” и запяха “Тих бял Дунав” и други
патриотични песни. Излезе вярна приказката “Виж

Кръжок по
стенография.
Пътешествие из
Европа с директора
и учителя по
математика Иван
Гълъбов
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чуждото, за да обикнеш
своето”.

На Витоша
с Надка Янкова

В края на учебната година учителите по история и география организират екскурзии из страната.
Впечатляваща беше организицията за екскурзията с всички ученици от
горен курс – 400 души до
Пловдивския панаир при
строг ред и дисциплина.
Благодарение на активната намеса на учителката по
руски език Ахинора Лазарова ангажирахме специална
влакова композиция. Учениците свободно по класове
и групи, заедно с учителите разгледаха експонатите в
различните палати и към 16 часа се събраха на сборния пункт за връщане.
Изявени ръководители на колективни туристически изяви бяха Надка Янкова, Иванка Тотева, Славка
Тодинова. Посетени бяха голяма част от планините в
България и Националните туристически обекти.
При завръщане от екскурзии отговорниците се
отчитаха пред директора. Интересен беше отчета на
Йордан Ачкаканов. Той ми го припомни преди известно време.
“В началото на месец май, когато в страната навсякъде се чества годишнината от Априлското въстание,
наред с други обекти в Родопите, групата посети историческата черква в Батак в момент на богослужение
с участието на много хора. На балкона съм заедно с
Петрунка Айнаджийска, една от най-добрите декламаторки на гимназията. По предварителна уговорка,
когато завърши официалната част, аз я потупах по рамото в знак, че може да започне. Изведнъж екна нейният звучен като камбана глас:
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“От Батак съм чичо. Знаеш ли Батак?
Хе там зад горите... Много е далече.
Нямам татко, майка – ази съм сирак,
И треперя малко, зима дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз съм от там,
Помня го клането и страшното време.
Бяхме десет братя, а останах сам.
Ако ти разкажа страх ще те съземе.
Като ги изклаха, чичо, аз видях...
С топор ги сечеха, ей тъй ... на дръвника...
А пък ази плачех, па ме беше страх...
Народът, изумен от неочакваната младежка дързост, остана прикован на място от магията на Вазовата поезия. Минута-две след декламацията беше гробна тишина. Много хора прикриваха с ръце сълзите
си. След това на двора повече от час бяхме център на
внимание от любопитните батачани, обладани от нашата трогателна изява.”
Утвърдихме като традиция масовите туристически походи до места, свързани с важни политически
събития от миналото на родния край. Всяка година
на 23 септември учениците и учителите организирано
отиват до местността “Влаеви ниви” на билото на Ихтиманска Средна гора, на 6 километра от града. Вземат участие в събора, посветен на Септемврийското
въстание от 1923 година. Тук наблизо е връх “Висок”,
откъдето въстаниците тръгват да превземат град Ихтиман. Втората половина на месец май учениците от
горен курс, организирани по групи, провеждат поход
до местността “Ушите”, където през 1925 г. са резтреляни 28 антифашисти. Някои класове с класните ръководители избират по-трудния маршрут - през село
Стамболово или Черньово се изкачват на върха на
Черни рид и от там по билото (пътя на Самуиловата
войска) до мястото на събора (към 15 км.). Поднасят
пред паметника набрани горски цветя.
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Турстическа група
под ръководството
на Надка Янкова

Положихме началото на нова традиция - поклонението на 3 март на
местността “Кръста” в знак на признателност към подвига на нашите освободители от турско робство. Някой
може да ни упрекне, че намесваме училището в политиката. Ръководехме се
от Ботевата мисъл, поставена като лозунг над входната врата на училището:
“Училище без политика е лъжа и лицемерие!” Политиката е в тъканта на живота - важен предмет на познанието и
възпитанието.

Най-масовия и труден туристически поход беше
през пролетта на 1966 година до връх “Еледжик” във
връзка с 90 години от Априлското въстание 1876 година - над 12 километра. “Еледжик” е историческо
място между Ихтиман, Пазарджик и Панагюрище.
Там през април 1876 г. стотици семейства от околните
села се изнасят с добитък и покъщнина. Има следи от
отбранителни позиции, където възстанниците са воГрупа с ръководител дили сражения с турска войска и башибозук. Участваха всички ученици от 3-ти до 11-ти клас, вкючителСлавка Тодинова в
но и родителския актив в начален курс. От началото
Рилски манастир
до края на похода
всяка паралелка запази своята цялост
без отклонения и
смесване с други групи. Весело и забавно
беше по пътя през
гъстата гора в пролетна премяна. Съпътстваше ни многогласен концерт от
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разнородни сладкопойни птици. Когато изкачихме
върха, умората изведнъж секна. Настана неописуема
радост - достигнат е хоризонта, откъдето сутрин гальовно ни поздравява изгряващото слънце. “Ура” и
“Ехо” по всчки стъпала на нотната стълбица бликна
от стотици гърла, разкъса тишината наоколо и отекна
до Траянови врата и усоите та горския масив “Шиндар”. Болшинството за първи път от такава орлова височина наблюдава панорамата на ихтиманското поле,
потънало в свежата зеленина на огромните масиви на
есенни и пролетни култури на Аграрно-прмишленя
комплекс. Като страж - великан е веригата от възвишения на Ихтиманска Средна гора, опазващ полето
от ураганни ветрове и бури. Чуваха се възклицания
на възторг от невижданата досега гледка. Учителите
бяха обсипани с безброй въпроси:
- Кои са тези села насреща в подножието на Черни
рид?
Коя е тази планина на юг с огромни снежни върхове, опиращи до небето? Къде е връх Мусала?
- А широките ленти, които препасват полето от
край до край? Това ли е международния път Истамбул-София-Европа, пътя за Самоков и река Мътивир?
- Ето го и манастирчето “св. Спас”. Ей, колко е интересно всичко това! Тука е най-хубавото място на
света.
На просторните поляни след кратко тържество
имаше много забавни игри и веселия. Щастливи бяха
децата и младежите и нямаше по-добър урок за възпитаване в любов към родния край.
Походът се повтори след 10 години, през 1976 година, посветен на 100 годишнината от Априлската
епопея. Честването беше организирано от обществено-политическите организации в Ихтиман и Пазар-
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джик. Дойдоха хора от Мухово, Лесичево, Церово,
Поибрене. След словата на официалните лица и художествената програма се състоя всеобщо увеселение
край новооткрития паметник. Свиреше духов оркестър – млади и възрастни се хванаха на огромно хоро,
както е било преди 100 години с участието лично на
войводата Георги Бенковски. Това никога не може да
се забрави. Емоционалните преживявания надвишават възпитателния ефект на безброй беседи на патриотична тематика.
За осъществяване на ученическата самодейност
важна роля играеше пионерската организация първоначално под ръководството на Атанас Стойчев, а
после Надка Янкова. Изявени дружинни председатели бяха Милка Кашмерова, Нина Василева, Стефка
Гъдева.
Важен момент в дейността на пионерската организация бе откриването на Районния пионерски дом
“Йордан Търнаджийски” на 1 септември 1968 година
с директор Николай Манански и завеждащ отдели
Петър Пешев, Виолета Геринска, Анка Маркова.
Провеждаха се интересни отрядни сборове, посветени на патрона на отряда, срещи с партизани, изтъкнати хора на труда, поети, писатели. Присъствах на
срещата с партизанина полк. Граменов. Той разказваше толкова увлекателно за битката при Жабокрек, че
пионерите се пренесоха напълно към другата действителност. Предавам по памет: “Боят беше неравен.
Дадохме жертви. В отряда имаше едно крехко момиче
на 16 години с партизанско име Катя. Застанала настрани от нас, тя стреляше прикрита ей там някъде зад
дебелите дървета” – и неволно посочи с ръка. Триста
глави светкавично се извърнаха на 90 градуса, за да
видят къде е застанала партизанката Катя. В следва-
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щия момент залата
гръмна в смях над
собственото си захласване.
Многобройни
бяха трудовите инициативи на пионерите, но една от тях
беше забележителна
по своята оригиналност и масовост. На
призива за събиране на дървесна пепел през зимата
в помощ на зеленчуковата бригада в АПК в продължение на 3 седмици всяка сутрин учениците от начален и среден курс
(650 деца) в кофички
и торбички носеха
и трупаха пепелта в
задния вход на училището. Два камиона
я натовариха и откараха по предназначение. В отговор на
нашите трудови прояви ръководството
на Аграрно промишления комплекс с председател
Мойсей Стоев ни оказваше необходимото внимание
и помощ при нужда.
По инициатива и средства на Общинския народен
съвет започна създаването на подходяща материална
база за летни почивни лагери. Обикновено аз ръководех първите смени на язовир Искър и с.Костенец.
Условията бяха твърде примитивни, особено в с. Мухово и манастира край яз. Искър. Окръжният отдел

1966 г.
Софийски окръжен
летен лагер на
море в с. Обзор

Общински летен
лагер в
с. Мухово, край
я.з Тополница
Отрядни
ръководители:
Надка Янкова,
Венетка Котова,
Банчев и ученичката
от 10 клас Стоилка
Чадарова
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“Народна просвета” многократно ми поверяваше някои от смените на лагера край морето в с. Обзор. Незаличимо е впечатлението ми от проявата на учителя
по физкултура от Ботевград Иван Пашов, който за няколко дни научи всички лагерници да плуват. Децата
на възраст от 9 до 13 години в лагера край с.Костенец
пък изкачиха за един ден връх Белмекен и се върнаха
благополучно.

1959 г.
Част от бригадата в
с. Борика, м. “Тоз”
край яз. Искър

Всяко лято училището осигуряваше едномесечни
ученически бригади в помощ на селското стопанство
– АПК, гр. Ихтиман.
Под мое ръководство
бяха бригадите в с.
Черньово за бране на
ягоди и с. Борика за
скубане на лен в местността “Тоз”. Другите
смени оглавяваха заместник директора и
някои учители. Навсякъде в лагерите и
бригадите семейството ми беше неотлъчно до мене.
Най-сериозно изпитание за средношколците беше
през 1963 година, когато Окръжният комитет на Комсомола, съгласувано с отдел “Народна
просвета”
организира окръжна средношколска бригада
на връх Братия (1510
м.), третия по големина връх в Средна
гора. Бригадата наброяваше 260 души,
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от 9 и 10 клас, събрани
от средните училища в
Самоков, Своге, Пирдоп, Ихтиман. Нашата
група бе най-многочислена, около 70 ученици.
На мен се падна честта
и отговорността да бъда
командир на бригадата.
Имах известен опит като
На връх Братия.
редови бригадир в Хаинбоаз (1947 г.) и Димитровград
Част от щаба на
(1949 г.). В щаба на бригадата влизаха: Пенка Пантабригадата. От
леева, секретар на окръжния комитет на Комсомола.
дясно на ляво:
Тя изпълняваше длъжността заместник командир по
Борис Палашев
политическата част; Борис Палашев - учител от на- -комендант, Пенка
Панталеева-зам.
шето училище, комендант; Владимир Митев – учител
командир,
Иванкав пирдопската гимназия, сега професер по история,
физкултурник, В.
отряден командир; Иванка – физкултурник, също от
Димитров, на втори
пирдопската гимназия; ученичката Жанета Найденова ред Аврам Стоянов– секретар на временната комсомолска организация. фелдшер. Спътника
Повечето от отрядните ръководители бяха от състава на бригадата Катя.
на бригадирите. Бяхме
настанени в палатки под
върха, на 6-7 километра
от шосето Челопеч –
Мина “Медет”. Храната
ни осигуряваха с мулета
по тесни пътеки. Копаехме тераси за залесяване. Нормите бяха непосилни за момичетата от
9 клас. Вечер някои от тях с насълзени очи показваха На обекта - отряд от
бригадата на връх
окървавени мазоли. Въпросът за помощ бе поставен
“Братия”. Снимка
пред момчетата, които веднага проявиха кавалерство.
предоставена от
На уважение и почит бяха първенците по изпълнение
Ненка Геринска
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на трудовите норми. Съобщавахме техните имена на
вечерна проверка. Сутрин вдигахме знамето в тяхна
чест. Не си спомням да сме налагали трудова дейност
като санкция за лошо поведение. Стремежът ни беше
да култивираме любов към труда като висша чавешка добродетел. Имахме медицинско лице (фелдшер),
който трябваше да се намеси при по-сериозен случай.
Една вечер Златка Докторова (10 клас) от с. Мирово
припищя от болки в коремната област. Фелдшерът
вдигна ръце безпомощен. Трябваше да бъде откарана
до болницата в Пирдоп. Как? Нито каруца, нито телефон горе някъде по средногорските върхове, далече от света. По-здравите момчета сглобиха носилка и
на смени по четирима души на фенер през ноща по
козите пътеки я свалиха на шосето. Спират първия
камион и оттам в болницата, където и оказват първа помощ. След няколко дни се върна в бригадата.
Сега, като се видим, си припомняме за този случай,
но тя засилва драматизма като твърди, че била ухапана от змия. Наред с трудностите имаше и много
радостни моменти през свободното време – спортни
игри и състезания, песни и веселия вечер край лагерния огън. Средношколците се върнаха у дома бодри
и укрепнали, завързали нови приятелства, скътали в
съзнанието си добри спомени. Желанието и стремежът към благородна и патриотична изява мотивираха
доброволното участие на средношколците в летните
трудови бригади. Набраните средства отиваха за различни инициативи в полза на младежта.
Моите дивиденти от бригадата са в това, че опознах учениците в друга обстановка с по-волно поведение, проникнах по-дълбоко в душите им, придобих
опит и авторитет. Отношенията ни станаха непринудени, сърдечни, без предишната дистанция, с повече
уважение. В една от поредните ни срещи с учителите
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пенсионери, когато в словото си споменах за бригадата на връх Батия, Мария Янкова, бивш директор на
училище “Христо Ботев”, скочи и извика с възторжен
глас “И аз бях там бригадирка!”. Изпъчи се напред,
като че искаше да каже: “ Гордея се с това, завиждайте
ми!”.
Веднъж на събора в Копривщица се видяхме с Пенка Панталеева, вече като пенсионери (тя е копривщенка). След дежурните начални реплики ме попита:
- Помниш ли бригадата на връх Братия?
- Да! Беше голяма школа и за двамата.
- За мене това беше равно на подвиг. Никога няма
да забравя този момент от живота ми!
Последните и думи прозвучаха някак клетвено.
Училищното
ръководство съдействаше
на
младежката организация
да
бъдат учениците
съпричастни на
злободневните
събития в района. На 19 август
1956 година в
зноен летен ден
мълниеносно се
разнесе слуха,
че летецът от с.
Полянци Спас
Димитров е паднал със самолета си в яз Искър. Будеше недоумение и удивление факта, че е останал жив и
невредим. Организирахме среща с героя на деня. Интересът и активното участие бяха необичайни. Състоя се непринуден разговор за причините и развоя на

1973 г.
Наши ученици на
разменни начала
на летен лагер
в гр. Климовск,
Московска област
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произшествието, за особеностите на професията и
кечествата на летеца.
Друг случай: В града беше извършено престъпление с небивала жестокост. Младеж, обладан от дива
ревност, уби на работното и място прекрасната девойка Надка Въртийска. Средношколците с голяма
част от населението се включиха в спонтанно организирания митинг и изразиха своя гневен протест с
настояване за смъртна присъда. Съдът се съобрази с
волята на гражданите.
Видимо беше нашето участие в тържественото
откриване на Завода за електроди, Културния дом и
други обществени обекти.
При трудните задачи в училище извършвахме
предварителна подготовка като се опирахме на актива
на комсомолската организация. Например при изкопа на канализацията, масовите туристически походи,
екскурзията до Панаира, трудовите бригади. Изяснявахме целта на мероприятието, евентуални опастности от провал и ги призовавахме за съдействие и
личен пример. Оказаното доверие ги мобилизираше
повече от всяка заповед. Добра съгласувана работа
имехме с ресорните отговорници за учащата младеж
към общинския комитет на Комсомола – Цветан Андреев и Надка Кърлева.
Когато трябваше да решаваме някоя непривлекателна задача с учителите, изискваща известна саможертва на време и сили, тогава авангардна роля
играеха партийната организация и профкомитета,
разбира се начело с административното ръководство.
Това бяха случаите с изработването на тухлите, въвеждане на кабинетната система и кръводаряването.
Най-малко 5 пъти по мое време дарявахме кръв и за
награда сме получавали 1 шоколад и почивен ден. Не
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сме предявявали по-големи претенции, чувствахме се
удовлетворени, че сме изпълнили своя патриотичен
дълг.
Сега от висотата на моите 80 години преценявам,
че е имало много рис-кови моменти в извън училищната дейност. В с. Мухово имаше опастност да се удавят деца в дълбоките вирове, изкопани от багерите
под стената на язовир Тополница. В един критичен
момент се оказа, че физкултурникът на лагера не
може да плува и ни постави в много трудна ситуация.
Все пак не изгубихме самообладание,
намерихме начин и спасихме две да“Какво от това, че си на
вещи се момчета. Това произшествие
прав път щом тъпчеш
ми остана като обеца на ухото за цял
на едно място.”
жевот. Бригадата в с. Борика бе под
всякакво санитарно изискване. На
връх Братия температурите бяха много ниски сутрин
и вечер, а бригадирите слабо облечени. Не бяхме осигурени с добро медицинско обслужване, транспорт
и телефон. Изкопите на канализацията бяха без никакви укрепления. Благодаря на съдбата, че бе благосклонна към мен и екипите, с които съм работил. И
все пак ще кажа, че без рискове няма развитие напред.
Има хора, които толкова внимават къде да стъпят, че
губят посоката. Най-голямата грешка е страхът да не
сгрешиш. Но и аз съм човек като всички други. Уплаших се в един момент, когато застанах на ръба на
отстраняването ми като директор. Поводът бе прилагането на карикатурата като средство за възпитателно въздействие. Ефектът към конкретното лице беше
шокиращ, по-силен от административното наказание, но рикушира върху мен. Последва разглеждане
на случая в Общинския партиен комитет с проект-решение за уволнение. Размина ми се. Болшинството от
членовете на бюрото застанаха на моя страна. Повече
не посмях да прилагам този метод, макар че в живота
дава положителен резултат.
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Редът и атмосферата в училище са отражение и
продукт на цялостната атмосфера на взаимоотношенията, морал и начин на живот вън от училище, в
заобикалящата ни социална среда. Много бивши ученици изтъкват, че тогава е имало строга дисциплина
и добро поведение на учащите. Заслугата за това е не
само на училищния правилник и учителите, но и на
родителите и обществеността. Единството в изискванията на всички фактори отгоре до долу бе разковничето за доброто възпитание на младото поколение.
Респектът на пръчката и дърпането на ухото от учителя при малките немирници срещаше родителска
подкрепа. Неотдавна Николай Цветков, потомък на
първия главен учител в града, даскал Цветко Панев,
потвърди това правило с конкретен пример: “След
поредната лудория учителят Гергов ми плесна два шамара. У дома, нацупен и хлипайки, казах, че учителят
ме би. Престорих се на невинен. Татко само завъртя
глава и рече: “Ще видим”. На другия ден какво са говорили в училище не зная, но вечерта ядох бой – още
ми пари на задника. В нашето семейство не съм чувал
лоша дума за учител, макар, че съм изключван от училище. Виновен бях.” Накрая ме помоли за прошка за
ядовете, които ни е създавал.
Общоприето беше абитуриентските балове да се
провеждат в училищния стол с подходяща украса.
Просторно и богато, красиво и весело, без излишни
разточителства и куриозни прояви. Цялото общество
беше единодушно в своето отрицание на прояви като
тютюнопушенето и употреба на алкохол сред учащите. Само двама учители пушеха, но никога не палеха
в училище и пред ученици. Малцина бяха учениците, които заучаваха цигарите в тоалетните, където
упражнявахме контрол. Не се допускаше внасяне на
алкохол в училище. Налагахме наказания за употреба
на цигари и алкохол, за което имахме подкрепата на
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родителите. Плодотворна дейност развиваше ученическият комитет за трезвеност под ръковоството на
ученика Мирослав Иванов. Разпространяваха агитационни материали, канеха лектори от София.
Строго се спазваше вечерния час. През зимата 19 часа,
пролетта - 21 часа. Имаше разпределение за дежурство
на учителите по групи. Учителстият контрол при самодейните изяви на учениците бе задължителен. В непринуден разговор Илия Балканджийски от випуск 1961 г.
ми припомни следния случай: “Трите 11-ти класа, късно
един следобяд, по своя инициатива, построени, с музика
начело отиваме на танцова забава в Селскостопанския
техникум. Ненадейно ни срещна Директора, т.е. Вие г-н
Димитров. След кратък разговор ни върнахте, защото
не ни придружава учител. Едва след като станах родител
си признах, че сте бил прав.”
Учениците от селата живееха на квартири, нямаше
рейсове, хазяйте или други авторитетни граждани изпълняваха ролята на настойници. Всяка сутрин или
на обяд, според смяната, дежурни учители на входа
упражняваха контрол за външния вид на учениците
от горен курс – униформа, якички, коса. Имахме проблеми с настъплението на новата мода в десените и
кройката на дрехите (например тесните панталони и
къси поли). Затова допринасяше и произ-водството на
конфекцията. Минижупът и танца туист печелеха все
повече поклоници сред младежта при упорита съпротива на учители и голяма част от родителите и хората в зряла възраст. Неприемливите новости в модата,
танците, жаргона, естетическия нихилизъм идваха и
се утвърждаваха трайно сред младежта по неофициални тайни пътища. Учителите и лично аз научавахме
за тях при дежурството по време на танцовите забави, чествания на рождени дни по домовете, трудови
инициативи. Не сме преследвали тези негативни за
тогавашното време прояви, но изразявахме по един
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или друг начин своето неодобрение, поставяхме ги
под общия знаменател на снобизма, т.е. вид идеологическа диверсия.
Гражданското общество зорко бдеше и своевременно ни сигнализираше или критикуваше за отклонението на учениците от нормите на поведение. Отстоявахме традицията за ученическия поздрав с “Добър
ден”, “Добър вечер” и сваляне на шапка. Думите “порнография” и “секс” все още бяха за болшинството от
населението неупотребявани чуждици, и който ги
спрягаше често или разпространяваше порно го смятаха за перверзен тип. Нравствената
категория “Срам” беше присъща на
“Моралът е
младото поколение и сериозна пресърцевина на културата.”
града за аморални изказвания и деяния. Ще си послужа с един пример
от народа: “Свекърът се изтървал и в
присъствието на снахата разказъл неприличен виц.
На следващия ден я помолил да му полее да си измие
очите, а тя му отвърнала: -Тате, ти имаш ли очи?!”
Имаше прояви на лошо поведение на ученици,
например неизвинени отсъствия, неспазване на вечерния час, поправяне на бележките в дневника, нарушаване на дисциплината по време на урок, побой
между тях. Наказанията се изразяваха предимно в намаляване на поведението. Изключването от училище
бе голяма рядкост. По-сериозните наказания огласявахме пред цялото училище. Незабравим остана един
куриозен случай. “В час по математика в 10 клас учителят, с добра репутация, не без причинно удря шамар на ученик. С накърнено мъжко достойнство той
отвръща на шамара с шамар. Такова чудо не беше ставало. Разбуни се училищният колектив като кошер.
Коментарите заляха града. След сериозно обсъждане
учителският съвет реши да бъдат наказани и двамата,
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разбира се ученикът по-тежко.”
Култивирахме нравствени добродетели у подрастващите и младежта. Този прблем не бе монопол
само на една институция, а на семейството, училището, пионерската и комсомолска организации, всички
средства на културата и цялото общество. Отстоявахме Десетте божи заповеди чрез строго спазване на
писаните и неписани закони и формиране на здраво
обществено мнение. В педагогическите беседи пред
родителите винаги
подчертавахме голя- Учителят е по-добър везпитател от 10 жреци,
мото значение на тех- бащата по-добър от 10 учители, а майката –
ния личен пример.
от 10 бащи и от всичко на света.
Думите учат, а примерите привличат.
Затова последната ми заръка е: “Живейте и постъпвайте така, че децата да се гордеят с вас, за да може
после вие да се гордеете с тях.”
Полезни бяха контактите ми с хората, както служебни така и съвсем непринудени на улицата и на
обществени места. Минавайки веднъж забързан по
главната улица, след поздрава закачливо ме спират
по-възрастни, омъдрели граждани, насядали на пейката пред дома на Георги Лафчийски:
- Директоре, къде си се забързал? Работата не е
заек да избяга. Спри се за малко при нас. И ние може
да сме ти полезни с нещо.
Склоних, направиха ми място и подеха разговор
за злободневни случки. Неусетно зачоплиха темата за
училището и трудовото възпитание на децата:
- Не ни харесва младото поколение. Какво беше
едно време! След училище у дома те чака работа до
гуша – с животните, на полето ... А сега? Земята и животните са в кооператива. Децата няма какво да рабо-
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тят в свободното си време, свикнаха на мързел, поглезиха се. Младият човек, ако не се труди, измисля куп
щуротии, тръгва по лош път.
Не приеха моите доводи, че учението е много сериозен и важен труд, и че има с каква дейност да се
ангажират децата у дома.
Така случайната среща се превърна в непредвидима дискусия по един актуален проблем за възпитанието на подрастващите у дома. Този случай е показателен, че гражданите търсят контакт с представител на
училището за да споделят мисли, които ги вълнуват.”
За учениците и родителите, учителят бе непогрешим човек, пример за подръжание. Много хора с него
се съветват и сверяват критериите си по редица проблеми. За тях той е носител на нравствени
“Паднеш ли в очите на добродетели. Завидно и отговорно е да нохората, ставане няма.” сиш голямото звание учител”. За доброто си
име учителят се бори през целия си живот.
Похвала и преклонение заслужават тези, които успяха да защитят това звание да края на живота
си, а това са мнозинството от училище “Христо Ботев” от втората половинана на 20-ти век.

24 май
Безкрайна колона на
младост и красота в бяло
и черно. Неописуемо
зрелище за народа.
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ДОС ТИГ Н АТА В И СОТА

Носталгия и романтика по миналото и младостта?!
Защо не, ако те го заслужават?!
Животът и постиженията на училището никога не
са били скрити от погледа на родители и общественост.
Ръководството на училището използваше всички
подходящи случай на публични места да поставя на
вниманието на гражданите нашите задачи и проблеми. В края на учебната години и във връзка с по-големите празници на сцената на читалището излизаха
с богати концертни програми ученическите хорове
от среден и горен курс, танцови и естрадни състави,
рецитали. Уреждахме изложби от рисунки и изработени предмети по трудово обучение, а кръжокът по
кулинарство под ръководството на Анка Стоименова
показваше интересни видове ястия и съблазнителни
сладкиши. Голям интерес предизвикваха училищните
физкултурни празници с масови гимнастически упражнения и спортни състезания по курсове. Заслужени бяха признанието и похвалите за учителите Иванка Тотева и Иван Паунов, които проявяваха творческо
въображение, упоритост и талант да овладеят такава
огромна аудитолия, която се движи ритмично и синхронно под такта на музиката като един организъм.
Сутрин забързаните към работните си места граждани за миг спират дъх да погледат утринната ведрина
с учениците от 1-ва смяна в съпровод от училищната
музика.
Ежегодно през последния учебен срок имаше
вътрешно-училищен фестивал по художествена самодейност. Първенците ни представяха на окръжни
изяви. С учениците от гимназията след завършване
курса по военно обучение провеждахме преглед на
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строя и маршовата песен. Сътворихме марш на училището с текст от директора и музика на Борис Кацаров, диригент на средношколския хор.
Ученически марш
1958 г.
Пеят стройните редици
волно знамето се вее
бодро крачат ученици
радост по лицата грее.
Сърца туптят и сила блика
за полет смел растат крила
ще браним смело кат войника
страната родна и мира.
Ботевска вяра озарява
на прогреса върховете.
Народът смело повелява:
“За трудов подвиг се гответе”.
Напред с книгата и чука
творци на новия строй.
Напред с великата наука
да станем трудови герой!
Най-зрелищни бяха нашите манифестации, особено на 24 май. След традиционния ритуал – изпращане на абитуриентите, предаване и приемане на знамената провеждахме внушителна манифестация. В нея
се включваха и другите училища. Мало и голямо се
трупаше по тротоарите да ни гледа и се радва. Винаги
нашата колона е била най-дълга и интересна. След знамената и портретите на
“Красотата ще спаси
св.св. Кирил и Методий начело е ръкочовечеството” - Достоевски
воството на училището с блок учители. Лицата ни засияват, когато редом с
нас застават ветераните учители – Нена
Масларова, сем. Йорданка и Георги Йовкови, Парашкева и Димитър Белишки, Йорданка и Христо Вучеви,
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Кирил и Петранка Гергови, Ели Кацарова, Крум Георгиев, Иванка Янкова. На известно растояние в чудна
премяна са момичетата с фанфарите,
мажоретките с красиви упражнения,
разкошна детска градина с балетна група
и други в национална носия с букети
цветя. Изведнъж се
задават като лавина
класовете от начален
и среден курс с голямо разнообразие от пъстрота на празничните дрехи,
оригинални фолклорни, танцови и гимнастически
групи. Някъде между тях е пионерския хор. Класните
ръководители са до своите класове. След минута две
публиката е смаяна от нова гледка – блясъкът на медните инструменти и бойкият марш на училищната
духова музика. Под
ритъма на музиката
идват с твърда стъпка стройните средношколски колони
в красива ученическа униформа. И тук
между блоковете е
хорът от горен курс,
демонстриращи гимнастически групи,
кръжоци с изобретени уреди, певчески състави в народни носии. Навсякъде ехти “Върви народе възродени”!
Наближавайки средата на градския площад се изкачвам на трибуната при официалните лица. Оттук

Начало на колоната
на 24 май 1957 г.
Директора
и двамата
заместници: Хр.
Вучев и Хр. Пенков

24 май 1958 г. Блок
учители начело с
Хр. Вучен и Цветана
Стоева - начаник
на околийски отдел
“Народна просвета”
и директора
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24 май 1968 г.
Духова музика

1970 г.
Фанфарна музика
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до училището има към 500 метра. Първите блокове
вече са минали с “Ура!”, представителните групи демонстрират своите спортни и други постижения, а
през това време гимназиалният курс започва да се изтегля от училищния двор. Тръпки ме побиват от възторг и гордост като гледам безкрайната незскончаема
колона стройни редици на младежта от родния край.
Всяка майка е вложила целия си талант и естетически вкус, за да бъде нейното дете най-хубаво. Сякаш
простора е озарен от стотици грейнали слънца. Като ученик в последния
“Загиват орлите,
клас на гимназията мечтаех да стана
които не умеят
поет. Уви, на книга не станах, но на
да кацат на земята”
практика в живота нека да кажат хората от двете страни на главната улица, които ни приветстват и изживяват същите силни
чувства. Щастлив съм, че и аз съм един от творците
на тази жива поезия. Това не беше обикновено шествие, а триумф на младостта и красотата, на надеждата
и смисъла на живота на поне хиляда семейства от града и обищината.
От многобройнете факти за дейността ми като директор може да се направи извода, че не съм стоял
някъде в облаците, изолиран от учители и ученици в
директорския кабинет. Винаги бях сред тях. Чрез личен контакт разбирах проблемите им и всичко, което ги вълнува. За сетен път се убедих, че хората може
да бъдат добре разбрани, като се доближиш до тях, а
делата – като се отдалечиш от тях. Сега, след 50 години, не се чувства дистанция между нас. Поздравяваме
се като стари познати и приятели. На трима бивши
учащи станах кум по тяхна покана. Преди години бях
шокиран от един случай в София. Слизайки от трамвая вратана на кабината се отвори и ватмана радостно извика: “Здравейте другарю Димитров! Не ме ли
познахте? – Ваш учиник съм – Белнейски от Мухово.”
Познах го и се зарадвах. Не случайно на юбилейни
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срещи поне половината от присъстващите ги познавам по физономия, дори и по име. Няма по-голяма награда на стари години от признанието и уважението.
При случайни срещи на улицата след поздрава идват
обичайни въпроси: “Как сте? На
“По-добре дайте ми цвете сега, колко години станахте? И ние остаряхме имаме внуци. Помните ли
отколкото венец по-късно.”
бригадата на връх Братия?” – питат
ме те. “ Как да не я помня!? Трудно
и славно време! Добри бригадири бяхте, не хленчехте.
Когато се заинтересувам от личния живот на някой
от тях отприщва се дълъг разказ за извървения житейски път. Получава се нещо като изповед и ме гтледат въпросително – какво одобрявам и какво не.
В края на трудовата ми кариера мой шеф, като прекъсна да чете за перестройката на Горбачов, изгледа
ме отгоре до долу и рече: “Завиждам ти, че си бил директор на училище”. Не дешифрира мисълта си, но аз
го разбрах. След кратка пауза казах: “Ако знаеш какво
е училището, ще ми завиждаш много по-силно. С голяма болка бях откъснат от него.”
Една от кулминационните точки на възхода на
училището бе през 1962 година. Чествахме 100 години
светско училище и 50 години гимназия в гр. Ихтиман.
Подготовката за това знаменателно събитие продължи близо 2 години. Значително променихме битовите
условия, обогатена бе учебно-материалната база. Издирхме всички документи и спомени във връзка с историята на учебното дело в Ихтиман и района. В тази
дейност активно се вкючиха учителите по история с
техните кръжочници, училищният библиотекар Милка Манова. Учителката Вера Керезова прояви воля и
упоритост за написване “История на град Ихтиман”.
Изработихме албум на учителите и юбилейна значка.
В името на тази цел колектива се сплоти още повече. Всички работеха с повишено съзнание и амбиция.
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Повишиха се изискванията по утвърждаване навици
за добра хигиена, ред и дисциплина. С голям ентусиазъм бе създаден хор от 25 учителки. Всеки се чувства-

ше участник в подготовката на този бележит празник.
Това се усещаше сред родителите и обществеността.
Местният вестник “Средногорска искра” излезе със
специален извънреден брой за юбилея на училището.
Получихме много дарения от родители, обществени
организации, предприятия. Любителят на цветя Ангел Ондев (чичо Геле) подари десетки саксии с найотбрани цветя.
На 2 юни 1962 година - патронният празник, в
двора на училището стана официалното честване на
двете юбилейни годишнини. На тържеството дойдоха голяма част от гражданите, ръководителите на
обществени организации в общината, от общинския
народен съвет и представители на окръга. Директорът изнесе доклад, след което министърът на Народната просвета Ганчо Ганев произнесе приветствено
слово. Накрая видният общественик от нашия край
Стоян Караджов от името на правителството връчи

24 май 1968 г.
Начален курс
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най-високото отличие на училището – орден “Кирил
и Методий” първа степен. След тържествената част
се състоя концерт и общо веселие под звуците на духовата музика. В последствие бяха наградени някои
дългогодишни учители и директора със същия орден
– трета степен. Това беше един връх в дългия и труден
път на целия училищен колектив.
Въздържам се да посочвам многобройните примери за постигнати високи резултати от наши ученици
по-нататък в живота от съображение,
че няма да съм изчерпателен и точен.
“Най-великият оратор на
Има и с какво да се похвалим. Наприсвета е успехът” - Наполеон
мер випуск 1964 година от 70 дипломирани зрелостници 19 бяха приети
във ВУЗ от първия път при непосилна конкуренция
от много кандидати с отличен успех в зрелостното
свидетелство.
Не винаги може да се предскаже бъдещето на младия човек от поведението му на ученическата скамейка. Има ярко изявени индивиди. Други остават почти
незабележими, непредсказуеми. Един от тях беше Лилян Тодоров – бъдещ кандидат-космонавт от групата
на Георги Иванов. Забелязвал съм го усамотен, тих и
замечтан. На въпросите ми отговаря с лека, загадъчна
усмивка. Не съм го виждал близо 50 години. Делата
му днес забелязват и най-късогледите местни граждани. Запустелите блата и сметище от града до река
Мътивир превърна в привлекателно място за много
хора от града, столицата и чужбина.
Нашите възпитаници винаги са защитавали с делата си доброто име на своето училище. Гордеем се с
тях.
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Масови упражнения
под команда на
Иванка Тотева

Гимнастическа група на
физкултурния празник

Масови упражнения
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П РИЕ МС ТВ Е Н ОС Т Н А Т РА Д И ЦИ И Т Е

Приемане и предаване на знамето на училището
Въвеждане на ученици от първи клас
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Класът на Павлинка Димитрова
Екскурзия в София посветена на 3 март

Випуск 1964 г. Наградени със златен медал на националния събор в Копривщица. От лява на
дясно: Стоилка Гьошева, Ненка Геринска, Мария Сестримска, Мария Иванова, Незабравка Кузева в
Ихтиманска носия
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ПОС Л Е С Л ОВ
При крайната равносметка
на преживелиците се потвърждава старата истина, че
първите чувства и последните мисли са най-добри.
Някои биха ме упрекнали, че от началото да края на
изложението се откроява личната емоционална позиция към събитията, явленията и образите от преди
половин век. Така е, защото всичко е преживяно, минало е през ума и сърцето ми.
Може да се каже, че това беше трудно и полезно
време за възхода ми като низов ръководител на много
значим трудов колектив.
Осем години след завършване на средното си образование станах директор на училището, където
съм учил. Осем години след постъпването ми като
директор училището излезе на предни позиции и бе
наградено с правителствено отличие. Две години след
това бях назначен за окръжен инспектор по български език и литература. Отказах да заема длъжността защото започнах строеж на къща. Така останах
тук още 14 години, за което не съжалявам. Опознах
още повече хората и те мен. Сближихме се. Останах
като дърво с дълбоки корени на родна ихтиманска
почва. Училището, града, района и хората ми станаха скъпи и мили. Нали съм вложил част от себе си
за тяхната промяна и сега, когато спря в центъра на
града с вълнение съзерцавам величествената четириетажна сграда в нова премяна. Топла вълна ме залива
от трепетите на голямата любов – единното училще
“Христо Ботев”. В него и в новия облик на града виждам конкретния образ на моята многолика родина.
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Ако хубавото е в родния край, то е два пъти хубаво.
Най-силно това могат да го почувстват онези, в чието
съзнание е жива картината на старата централна част
на града и са преживели трудните етапи на строителсдтвото на промишлените предприятия и жилищните
комплекси. Не случайно девизът “Мила родино, ти си
земен рай!” се появи като знаме над фасадата на културния дом през 70те години на миналия век. Тогава
ихтиманските граждани усетиха осезаемо промяната
и възхода на града. Жалко е сега, че в бързината на
делниците не го забелязваме. Сякаш всичко това е от
край време. Нищо няма да ни струва да спрем погледа
върху собственото си достижение, да се възхитим на
неговото величие и красота, защото е наше творение.
Споделяйки своите неувяхващи спомени нямам намерение да правя сравнения и да хвърлям сянка върху
днешното училище. Времената са различни. Очебиен
е напредъка на този етап по изграждането на учебноматериалната база, в утвърждаването на някои традиции. Ще се радвам ако следващите години училището обогати своята история с нови дела и успехи. С
тях ще се гордеят идните поколения, ще черпят опит
и вдъхновение.
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2 юни 1962 г.

Юбилеен празник на училището

Хорът на учителките. С акордеона е ученичката Дияна Попова

Наградените учители от дясно на ляво: Христо Вучев, Нена Шопова, Васил Димитров, Кирил
х.Георгиев, Тодор Керемедчийски, Крум Георгиев, Димитър Митев
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П РИЛОЖ Е Н И Е
Акценти от доклада, изнесен на юбилейното
тържество – 2 юни 1962 година.
Въпреки упоритото търсене не открих оригиналния
доклад.
Заслужават похвала и благодарност Цветан Наков
и Николай Манански, които през 1987 година издават
юбилеен албум. В първата част е представена историята на учебното дело в Ихтиман. Използвани са данни
от публикация на доклада в местния вестник “Средногорска искра” по време на честването. В следващото изложение ще маркирам по-значимите моменти от
този доклад.
Благоприятно условие за националното пробуждане на ихтиманци е близостта до град Самоков, където икономическото и духовно развитие е започнало
по-рано. Ихтиманските родолюбиви и ученолюбиви занаятчии посещават често Самоков, срещат се
с грамотни хора, научават от тях интересни неща за
просветните традиции. Възможно е някои от тях да
са учили в Самоковското общинско училище. Вследствие на ползотворното влияние през 1821-1830 година се създава първото килийно училище в Ихтиман.
В него се учат децата на по-заможните граждани, защото те плащат на учителя и купуват скъпи печатни
учебни книги. Пръв учител е даскал Илия Глигов, наричан Дели Илия. Той преподава на 15 деца в частна, а
после в собствената си къща, предоставена след време
безвъзмездно на общината за училище. През 1862 година на това място е построено взаимното училище,
което съществува повече от 30 години. В него учителстват даскалите Куртев от Панагюрище, Боне и Тодор
Бонев, които работят и в редовното училище.
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Безпирният стремеж към просвета довежда до откриване на ново светско училище. Според популярния в миналото Михаил Сестримски това става през
1862 година. Един от видните учители преди Освобождението е даскал Цветко Панев. За пръв път през
1872 година той прилага звучната метода – имената на
буквите от азбуката (аз, буки, веди ...) се пишат както се произнасят (А,Б,В ...). Даскал Цветко допринася
за основаването на първото читалище “Свестяване”.
Други известни учители са хасковският революционер Димитър Ангелов – Даскалчето. Второто му име е
Димитър Хубенов Ралов, прието поради преследване
от османлийте. В Ихтиман той основава революционен комитет и провежда среща с Васил Левски.
На училище тръгва и първата ученичка през 1870
година, когато хората смятат, че това е срамно за момичетата.
Непосредствено след Освобождението в продължение на 6 години учителства Димитър Русинов –
първо като начален, а след това като учител в класното
училище. Бил е народен представител в 3-тото Велико и
5-то Обикновенно народно събрание. Пръв в Ихтиман
притежава “Капиталът” на Карл Маркс и организира
първомайска манифестация през 1897 година.
За развитието на класното училище след 1881 година голямо значение има приноса на главния учител Михаил Сестримски. Той взема активно участие в
борбата за Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885 г.).
През 1883/84 учебна година учителите са седем, от
които трима в класното училище: Сестримски, Русинов, Медаров. По-късно идва най-известната учителка до края на ХІХ век Евдокия Търнаджийска. Изявява се и като активистка сред жените в дружество
“Майка”.
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През 1892-1895 година в Ихтиман е ученик видният
деец на БЗНС Александър Стамболийски. По същото
време завършват класното училище Спас Дупаринов
от с. Веринско, министър в кабинета на Александър
Стамболийски и Иван Димитров от с. Полянци, народен представител и ръководител на въстанието в
района против преврата на 9 юни 1923 година.
След 1910 година се създава учителска група на
тесните социалисти. Известни членове на групата са
Йордан Балчев, Янко Доросиев, Димитър Милчев,
ръководител на Септемврийското въстание в Ихтиман от 1923 година. Те водят борба за построяване
на нови училища. Броят на учениците непрекъснато расте, а учебни стаи не достигат. Особено остра е
нуждата през 1911/12 година когато се открива ІVти
гимназиален клас.
В началото на 20-те години в непълната гимназия
и прогимназията учител по пеене е Александър Порняков, създал първия ученически оркестър, който
изнася на ихтиманска сцена оперетата “За птички”
от маестро Атанасов. По същото време учителка по
математика е Стоимена Рогачева, взела участие в Септемврийското въстание през 1923 година, за което е
осъдена на смърт. Спасена е благодарение зъстъпничеството на учителите Славка Щиплиева и Нена Шопова.
През 1921 година преподавател в новооткрития
учителски институт тук е Тодор Павлов. Той изнася
беседи в партийния клуб, разяснява основните положения на марксизма. Заедно с други антифашисти е
арестуван през 1925 година и затворен в товарните
вагони на гара Ихтиман.
През 1923 година тук учи Иван Пенев, основател на
първата в България ремсова организация в с. Смолско, Пирдопска околия. В този период учебното дело
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в Ихтиман се развива при крайно трудни условия.
Училищата обитават в напуснати сгради, негодни за
живеене. За по-горна степен на образование и дума
не може да става. През 1929 година затрудненията се
умножават. Държавата изключва от своя бюджет непълните гимназии. Това довежда до унизително положение учителите, които не получават заплати за 3-4
месеца. Следват много протести , докато се стигне до
построяване на ново училище през 1930 г. и откриване на VІІ гимназиален клас през 1931/32 учебна година, а на следващата година и VІІІ гимназиален клас
(сегашен ХІІ клас). Радостта е кратка. След преврата
на 19 май 1934 година отново гимназията става непълна, до V клас.
При тези тежки условия разпространяването на
социалистическите идеи намира благоприятна почва
сред учащата младеж. През 1932 година в Ихтиман се
завръщат Славейко и Борис Новански току що завършили Свищовската гимназия. Под тяхно ръководство
се провеждат поредица от акции. На 1 май градът осъмва с развети знамена и лозунги, окачени на различни
места, вкючително и на полицейския участък. Арестувани са учениците-конспиратори, Славейко Новански
и директора на училището Неко Паздеров. Революционната дейност сред учащите се засилва през годините
на Втората световна война. Сред водещите се включват
Димитър Змияров от с.Костенец, Трайко Трайков от
с.Веринско.
След 9 септември 1944 година в началото на 1944/45
учебна година е открита пълна реална гимназия с повече от 600 ученици с директор Иван Райков.
През 1950 година училището е преместено в нова
четириетажна сграда с просторни учебни стаи и кабинети и патрон Христо Ботев. За учениците от ромския
квартал “Изток” е открито ново училище през 1958
година. В края на ХХ век освен единното училище
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има още едно начално и две основни училища, средно
професионлно техническо училище и средно училище за селско стопанство. Нараства броят на учителите
в единното училище. Голяма част от тях са наградени
с правителствени награди.
Верни на прогресивните традиции, учителите от
нашето училище отдават цялата си енергия за обучението и възпитанието на младото поколение. Училището в продължение на мното години се нарежда
между най-добрите в Софийски окръг и има понтенциал да постигне още по-големи успехи.
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Снимки на видни учители

Цветко Панев
Главен учител преди
Освобождението.
Пръв той през 1872 г. прилага
звучната метода.
Бил е кмет на Ихтиман и един
от основателите на първото
читалище “Свестяване”

Михаил Сестримски
Главен учител след 1881г.
Изпълнява водеща роля в
ихтиманския край в борбата
за съединението на Източна
Румелия с Княжество България
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Димитър Русинов
Първо начален, а след това
учител в класното училище.
Бил е народен представител от
Ихтиман в ІІІ-то велико и V-то
обикновено народно събрание.
Пръв организира първомайска
манифестация 1897 г.

Димитър Милчев
Начален учител
Участва като офицер в
Балканската и І-ва световна
война. Един от създателите на
учителската група на тесните
социалисти. Ръководител на
Септемврийското въстание в
Ихтиман (1923 г.)
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А ВТОПОР ТРЕТ
Чрез мен искам да обрисувам с думи типичния облик
на нашето поколение.

На млади години често се случваше да пиша и представям на много места по различни поводи автобиография.
В нея нямаше нищо особено за възхищение и завист. Трите ми имена Васил Истилиянов Димитров
никак не подсказват за принадлежността ми към някое известно родословно дърво. Дядо ми Димитър
Иванов Атков от с. Боерица, бягайки от сиромашията
в началото на 20 век се преселва в с. Венковец, откъдето е първата му жена (моята баба). След нейната
смърт отива в с. Малък Калилар (сега Полянци). Тук
създава ново семейство с две заварени, едно доведено
и три природени деца. Баща ми Истилиян е останал
сирак, когато е бил на 6 месеца. Гледала го е известно
време неговата леля в с. Венковец. Когато разказваше за своето детство, плачеше. Майка ми Цвета също
от с. Боерица, е сираче от 7 годишна възраст. Баща и,
моят дядо Андон, е загинал в Балканската война.
Аз съм роден в с. Полянци на 4 юли 1927 година,
зодия Рак. Имам по-малък брат Борис.
От казаното дотук се подразбира, че произхождам
от бедно селско семейство. Познавам мизерията по
време на Втората световна война и годините след нея.
Средното образование изкарах в съкратен курс – 11
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клас вместо 12, както випуска преди нас. Една учебна
година (9 клас) ни признаха формално. Нямаше занятия, поради войната. Част от пропуските наваксах
чрез самообразование. Най-силно влияние ми оказаха записките на Захари Стоянов, романът “Под игото”
на Вазов, поезията на Ботев, Смирненски и Вапцаров ,
романът “Клетниците” на Виктор Юго, “Война и мир”
и “Възкресение” от Лев Толстой. Затова допринасяше
и тогавашната революционна атмосфера. Революционната поезия имаше съществен принос за нашето
идейно-естетическо ориентиране. Будно беше с. Полянци от стотина къщи, с прогресивна и ученолюбива младеж. Имахме най-висок процент интелигенция
в сравнение с другите села: 5 агронома и зоотехници,
4 юристи, 5 инженери, 8 висши офицери, учители, медицински работници, голям брой с полувисше и средно-специално образование. Селото даде 5 директори
на средни училища: Илия
Христов, Марко Спасов, “Всяка борба губи смисъла, ако нейната цел
не е промяната на човека.”– Че Гевара
Димитър Сотиров, моя милост и Борис Спасов, който
се открояваше между нас като директор на техникум
“Антон Попов” и 18-та гимназия в столицата.
9 септември 1944 година разкри нови хоризонти
и възможности за пролетарската и селска младеж, в
това число и за мен.
Завърших висше образование – българска филология през 1952 г. На любимата професия – учител,
посветих половината от трудовата си дейност. Другата половина бе на общественото поприще. Изповядвам веруюто на възрожденците, на Левски и Ботев и
вечния идеал за хуманизъм и справедливост. Творческите се сили дадох за доброто на хората. Каквото
съм постигнал в личния си живот е резултат на много
труд и пестеливост. Мотивите, които ме подтикваха
към активна обществено-полезна дейност се патрио-
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тичните чувства и съзнанието за дълг и отговорност
пред обществото, колектива и семейството. Ако е останала някаква следа от мен, тя е в сърцата на хората.
Гордея се със своя принос за развитието на родния
край, за обучението и възпитанието на подрастващите. От всички награди, които съм получил, най-много ме топлят ордените “Кирил и Методий” – ІІІ и ІІ
степен и званието “Заслужил Строител на град Ихтиман”. Вторият орден “Кирил и Методий” е за принос в
културно-просветната дейност в общината.
Сега споделям съдбата на близо два милиона пенсионери. Копая градинката и паса козите на село, износвам старите дрехи и живея със спомените – последния лукс в живота.
Под такава автобиография биха се подписали огромен брой мои съвременници. Живяхме с идеята и
надеждата, че ще преобразим страната, за което вложихме голяма амбиция и енергия. Пробивахме планински проходи, изграждахме пътища, язовири, заводи и безкрайни земеделски масиви. Обучавахме и
възпитавахме надеждни кадри, пламенни патриоти.
Това беше поколението на възторжения поет Пеньо
Пенев, героите на труда и певеца-легенда Емил Димитров. Нашите символи са Хаинбоаз и Димитровград,
язовир Искър и АЕЦ Козлодуй. Затова през последното десетилетие на 20 век ние най-силно почувствахме болката от стихийната разрушителна сила, която
ни върна в реалните жизнени граници (материални и
духовни) преди 70 години. Някои псевдореформисти
се опитаха да ни заличат от историята, но все пак останаха незаличими следи.
Ние бяхме хора на етусиазма и съзиданието, прекрасен пример за бъдещите поколения.
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20 години след завършване на СУ “Климент Охридски” - София

В тази среда се формирах като личност.

Освен в трудовото ежедневие и по различни
поводи общувах с хората от общината и окръга.
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В стаята отляво (собето), съм роден и раснал
7 години. Спехме с Борис върху ковчега за
дрехите на мама.

1975 година. Изпълнявах водеща роля
в организацията по изработването
и откриването на паметника на
антифашиста земеделец Иван
Димитров, убит 1925 г.

Смисъл и опора в живота.
1967 г. - разходка в центъра на София.
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РОДЕ Н К РА Й

Птиците летят към старите гнезда,
хората копнеят по родните мест.
Мисли и чувства напират в мен
за земния кът дето съм роден:
Сини небеса, гористи висоти,
стръмни пътеки, природни красоти,
песни на птици, потоци пенливи
и на щурците в златисти ниви!
Селяни скромни се трудят от зори,
към злодеите - зли, с почтените - добри.
Тука за мене е раят на света
далеч от фалш, подлост и суета!
В сърцето и паметта начело
са майка, татко и родното село.
Спомените за тях и младостта
прогонват тъгата на старостта.
Само една мечта ми остана кат преди да бродя из балкана.
Ех ти, мили мой бащин край,
любовта към тебе е безкрай!
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с. Полянци
Недостижими са красотата и спокойствието на
природата, където е началото и края на жизнения ми път

Поглед от Косения герен към Субунар и
Черен Рид над селото
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Краят на активната трудова дейност.
Местността “Енчир” над чешмата
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