
ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Нуждата от училищни сгради в гр. Враца съществува още от преди Ι-вата 

световна война. През 1915 г. от Градския общински съвет се обсъжда строежа на 

минимум още две сгради за училища, но поради слабия икономически възход на 

града и общината, както и липсата на пари за инвестиции идеята не се развива. 

През 1920 г. поради големият прираст на учащи се, необходимостта от сгради 

става още по-голяма. Градските съветници започват отново обсъждане строежа на 

нови училища, като първостепенна необходимост за Враца. В един свой доклад 

Председателят на училищното настоятелство М. Косталевски (по това време 

училищното настоятелство е централизиран орган и отговаря за всички училища в 

общината, а негов председател обикновено е бил помощник – кмета на общината) 

убеждава общинския съвет да определи място за нови училища във ΙΙ-ри  район на 

града. Той настоял при определяне на мястото да се съобразят със съвременните 

педагогически и инфраструктурни изисквания – да имат дворове по минимум 5-6 дка, 

място за градини, паркове, да няма съседни дворове пълни с нечистотии. Общинските 

съветници одобряват идеята на М. Косталевски и определят места в тогавашните кв. 

105 за ΙΙ-ра Прогимназия (сегашното училище Васил Кънчов) и кв. 130 за коларо-

железарско училище (сегашното училище „Отец Паисий”). 

По това време кмета на Враца, както и целия Врачански градски общински 

съвет, решават тежки за икономиката на Враца проблеми – застилането на улиците с 

чакъл, водоснабдяването на града от „Лудото езеро”, изграждането на 

електроцентрала и електрифицирането на града, изграждане на текстилна и 

копринена фабрика, изграждане на градска кланица за животни (по-късно става 

месокомбинат), изграждане на съдебна палата, телеграфо-пощенска палата, градска 

баня, животински пазар и др. 

Напредък в разрешаването на училищните проблеми са действията на Кмета 

Никола Савов, помощник – кметовете Ангел Янчев и Мито Манов, както и на 

общинските съветници Димитър Цв. Калдърмов, Мито Ценов, Стоян Кърлов, Тодор 

Въглищарски, Христо Феслийски, Иван Янкулов, Ремзи Арифов и Иван Н. 

Кръстеняков, които придвижват училищните проблеми и през 1925 г. внасят за 

обнародване отчуждаването на местата в квартал 105 и 208 по плана на гр.Враца за 

строежа на народни училища. В резултат на техните действия е обнародван „Царски 

указ № 136/31.ΙΙΙ.1925 г.” за отчуждение на местата в квартали 105 и 208. В свое 



заседание от 12 юни 1925 г. Председател – кмета на Враца Никола Савов в статия ΧΙ  

„докладва, че с Царски указ под № 136 се отчуждават местата в квартали 105 и 208 

за строеж на здания на народни училища” и моли съвета да се изпълни 

постановлението на чл. 32 от „Правилника за строеж здания  на народни училища”, а 

съветът взема решение да се изпълни процедурата съгласно правилника. 

Следват отново години на застой в развитието за училищното дело в гр. Враца, 

породени както от съпътстващи тежки за разрешаване икономически проблеми на 

града и гражданите, така и административно-правни несъответствия в 

градоустройството. 

В протокол от 9 април 1927 г. от проведено заседание на Градски общински 

съвет в състав: Председател – кмета Стефан Цеков и помощник кметове Мито П. 

Манов и Стефан Константинов, както и присъстващите общински съветници Стоян П. 

Кърлов, Богомил Пиляков, Чано П. Добрушки, Антоний Иванов, Тодор Манов, Цветко 

А. Газдов, Никола М. Новоселски, Христо Феслийски, Никола П. Мишев и Димитър 

Печеняков е записано: 

 -в статия Ι „От страна на Врачанското училищно настоятелство присъстват 

училищните настоятели Димитър Печеняков, Никола П. Мишев, Димитър Самоковски. 

Помощник кмета Мито П. Манов докладва, че с Царски указ под №136/31.ΙΙΙ.1925 г. 

погрешно е представено, отмерено и отчуждено за постройка на училищната сграда в 

квартал № 105 место от 1100,30 м2  на Мила Самоукова, вместо на Йонка Т. Попова, 

която е действителната собственица на визираното место, затова помоли съвета и 

училищното настоятелство да вземе решение да се иска изменение на Царския указ, 

като вместо местото на Мила Самоукова, което не влиза в квартал 105, се отчужди 

отново на Йонка Т. Попова от 1100,30 м2 след което съвета реши: 

Да се иска изменение на Царски указ под № 136/31.03.1925 г., като вместо 

местото на Мила Самоукова,което не влиза в квартал 105, се отчужди отново на 

Йонка Т. Попова от гр. Враца на пространство 1100,30 м2 с граници: Саво Тодоров и 

Кр. Анков, Иван Николакев и от две страни улици.”  

Това решение е изпратено с писмо изх. номер  № 3264/15.04.1927 г. на 

Окръжния управител и с писмо № 3265/15.04.1927 г. на училищната инспекция. 

Поради нарастващия брой на децата желаещи да се учат от Врачанските села, 

от Фердинандско и Видинско училищните сгради във Враца започват застрашително 

да отесняват, особено сградата на единствената прогимназия „Иванчо Младенов”. 



На 27 ноември 1927 г. кмета на Враца Стефан Цеков заедно с неговите 

помощници Мито Манов и Ст.Константинов разглеждат Протокол №15 от м.ноември 

1927 г. на училищното градско настоятелство. В статии Ι, ΙΙ, ΙΙΙ и ΙV от протокола – 

учлищното настоятелство решава да се увеличат с по една паралелка ΙΙ-ри и ΙΙΙ-ти клас 

(днешни VΙ-ти и VΙΙ-ми клас) и да се намери и пригоди друго помещение за образуването 

на ΙΙ-ра Врачанска прогимназия. 

След бурни дебати в съвета между училищните настоятели Н.Мишев и Д. 

Печеняков (които са на особено мнение) и общинските съветници Ат.Статков, Ангел 

Чернев и Върлаков се стига до извода, че разместването на деца и учебни пособия в 

други сгради е неуместно и поради това се налага да има ΙΙ-ра прогимназия. (ТДА ф28к 

оп.1ае.25) 

Следват отново години на застой във възможностите на жителите и управата на 

Враца, да изградят нови учебни сгради. Годините на Голямата икономическа депресия 

1929 – 1932 г. оказват негативно влияние, както в България така и частично във 

Враца. Налагат се режими на строги икономии, масово започва използването на 

„трудовата повинност”, като основна работна сила за създаване и изграждане на 

обществени сгради и инфраструктурни строежи в града като, улици, паркове, дом на 

армията и др. за задоволяване обществените потребности на врачани. Проблемите 

на образователното дело във Враца, регистрирането на все повече и повече бедни и 

бездомни, увеличават натоварването и социално психологическия климат на 

Градската общинска управа, но не разколебават обществеността да се бори за 

образование. 

Дебатите за разширяването броя на сградите за училища се водят 

настъпателно, професионално, на моменти с конфронтация и словесни двубои. 

Показателен и високосъдържателен в това отношение е дебата от редовното 

заседание на Врачанския общински съвет от 28 юни 1932 година. 

Проблемите за изграждането на II-ра прогимназия (у-ще „Васил Кънчов”) се 

разглеждат от кмета Стоян А. Кърлов, помощник – кметове К. Добрилов и Георги 

Веренишки и съветниците: Д. Ташов, Д. Николов, Хр. Т. Гераков, Петър Хр. 

Дограмаджиев, Д. Сараджов, Иван П. Славков, Ат. Кр. Антов, Гр. Ст. Григоров, В. 

Петров, В. Зарков, Йордан Станчев и д-р П. Ат. Кунов в присъствието на Председателя, 

секретаря и касиера на училищното настоятелство. В протоколът – статия I е записано: 

„…Кметът Ст. Кърлов докладва, че Врачанското училищно настоятелство е взело 

решение да се построи втора прогимназия, за която е изработен и план, обаче 



съгласно „Правилника за строеж на здания на народни основни училища”, относно 

начина на строеж трябва да се реши от Общинския съвет на съвместно заседание с 

училищното настоятелство, което присъства тук и предлага въпроса предвиден за 

разглеждане в точка 5 да стане точка 1.”  

След съгласие на всички, той прави обстоен отчет за извършеното по въпроса 

до сега, мнението на различни технически лица, съставената комисия, която е счела, 

че надстройка на друго училище ще струва повече, отколкото изграждане на ново, 

след това е възложено на държавен архитект, да изработи проекто – план, който е 

изработен и утвърден от Министерството. Планът е за прогимназия на два етажа, с 8 

класни стаи и гимнастически салон и ще струва около 1 400 000 лева. За целта 

трябва да се проведе търг със съкратен срок и да се отпочне строителството. Дебатите 

прерастват в силно поляризиран спор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съветник П. Дограмаджиев:  „От големо значение е да се привлекат 

на търга по-солидни предприемачи, за което тук ще е нужно да е налице сумата нужна 

за услугата, обаче за мен е неизвестно има ли такива. Относно отпускането на 

трудоваци от общината и даване на други помощи в натура от същата, всичко това 

трябва да бъде вписано в поемните условия, за да няма после търкане между 

предприемач и училищно настоятелство.” 

Касиер на училищното настоятелство: (б.а. Йордан Иванчев)  

„В Българска Земеделска Банка има 650 000 лв.които всеки момент може да 

ги изтеглим за тази цел, така че на първо време ще може да се стигне до такъв.”  

Йордан Иванчев 

Културен деец във Враца и най-вещият 

биограф на Васил Кънчов. Редактор на в. 

„Врачанско слово” 

Касиер на училищното настоятелство в 

гр. Враца 1930 – 1935 г., когато се 

вземат решения за строежа на II-ра 

прогимназия /училище „Васил Кънчов”/. 

Високо ерудиран интелектуалец с 

писателски псевдоним Боян Секулов. 



В. Зарков – Припомня, че за тази цел, е определено место в кв.105 - в 

„Дудаците”. 

Секретар на училищното настоятелство – Казва, че въпроса за мястото е 

разрешен от общинския съвет още през 1924 г. Минало се е през много мнения и за 

надстройки на у-ще „Хр. Ботев” и у-ще „Софроний Врачански”, не са довършени обаче 

още отчужденията на частните имоти около „Дудаците”. Анализира, че II-ра 

прогимназия ще обема децата на кварталите на север от у-ще „Софроний 

Врачански”, та и това е вземено в предвид да бъде там. 

Председател на училищното настоятелство  - отговаря на реплика на В. Зарков, 

че Общинския съвет отново трябва да вземе решение, къде да бъде II-ра прогимназия, 

че въпроса с местото е разрешен от бившия Общински градски съвет и сега трябва да 

се реши само начина на строенето. 

П. Дограмаджиев – казва, че според него трябва Общинския градски съвет да 

определи мястото за II-ра прогимназия, съобразно хигиенни, технически и други 

условия, без разбира се, да се смята, че саботира делото. 

Секретар на училищното настоятелство: „Всички формалности по избора на 

местото, са спазени и всичко е одобрено по реда си.” 

Д. Сараджов: – „Училищното настоятелство, като, че ли иска да ни постави пред 

свършен факт.” По-нататък заусуква, че още не му е ясно, къде ще се строи 

училището, дали ще задоволи нуждите на града, или само на един отдел (деление на 

бройки жители деца). Той казва, че за целта има две места и Общинския съвет трябва 

да реши. 

Касиер на училищно настоятелство: „Въпросът, който се повдига от общинските 

съветници, В. Зарков и П. Дограмаджиев е съвсем безпредметен, защото въпросът с 

мястото е разрешен. Предмет на това заседание е да се реши да се образува търг, 

със съкратен срок за построяване на II-ра прогимназия.” 

Д. Сараджов Предлага Общинския съвет да се занимае, на кое от двете 

одобрени места, да се построи прогимназията. 

д-р П. Ат. Кунов Обобщава, че като бивш общински съветник е участвал в 

комисията за избор на места за прогимназия и са констатирали, че и двете места са 

годни, обаче щом е за прогимназия, по-отговаря местото в „Дудаците” (б.а. кв.105 – 

където е днешното у-ще „В. Кънчов”), понеже там тя ще може да прибира децата от 

с.Медковец, децата от целия I-ви отдел и на част от II-ри отдел. 



Д. Николчов: „Местото, дето се сочи за прогимназия, (кв.203) е по-удобно от 

това в „Дудаците”, понеже там кварталът е по-гъсто населен и това комисията го е 

имала в предвид.” 

Гр. Ст. Григоров. Смята, че както от благоустройствено отношение, така и от 

хигиенична гледна точка , за предпочитане е II-ра прогимназия, да се построи в кв.105 

(б.а. „Дудаците”), в която ще може да се доближат повече деца и да не се смята, че се 

използват от благата само на I-ви отдел. Квартал 105 е най-удобен и предлагам там да 

се направи постройката на училището. 

Д-р Тошев. Репликира, че е виждал на много места такива обществени сгради, 

да са в краищата.Кварталът под кооперация „Гранит” е по-хигиеничен, отколкото 

квартала в „Дудаците” и за това е по-добре, там да се построи училището, пък щом и 

двете места са одобрени, не е важно на кое, но е важно да се постигне целта. 

В. Петров. Според неговата преценка по-изгодно ще бъде училището да се 

построи в кв.105 (б.а. „Дудаците”), който е по-близко до центъра на града. 

Кметът Ст. Кърлов. Ако по силата на закона, Общинския съвет трябва да посочи 

мястото, предлага да се отложи въпроса, за да се види, дали същия ще може да се 

занимае с него или не и за да бъде разрешен въпроса по-правилно е съвета да отиде 

и да види самите места. 

Д. Сараджов: „Нека Училищното настоятелство изпълни преди всичко чл.38 

буква  „И” от„Правилника за строеж на народни основни училища”, пък тогава да иска 

друго!” 

Председател на Училищното настоятелство: „Ние сме изпълнили всички 

изисквания на закона относно построяване на II-ра прогимназия и питам съгласен ли е 

общинският съвет да се построи такава на местото, което посочваме или ще считаме, 

че същия иска да саботира делото. Нека да не се процедира, както е било досега по 

разни въпроси, защото нуждата от II-ра прогимназия е належаща, тъй като сегашната е 

недостатъчна да побере всички деца.” 

Д. Сараджов. Повтаря, че Училищното настоятелство трябва да изпълни всички 

искания по закона, пък тогава Общинския градски съвет да си даде думата, за начина 

на построяване на училището. 

Председател на Училищното настоятелство: „Ние „решихме” да се построи 

гимназията в кв.203, защото въпроса с местото там е уреден и защото има 

достатъчно деца, от този квартал за нея. Ако Вие господа общински съветници не се 



съгласите с нас, то пък ние ще се съгласим с Вас. Важното е само да може още този 

строителен сезон да се започне постройката.” 

След изслушване на горния дебат съвета решава: „…Отлага въпроса за друго 

заседание, като Общинския градски съвет отиде да прегледа и двете места одобрени 

за целта и след това да се произнесе на кое от тях да се построи II-ра прогимназия… ” 

(ТДА Ф28К оп.1 ал.30) 

Следват времена в които Врачанския градски общински съвет решава въпроси 

с наследството на знаменити врачани, като Козма Тричков, Стефанаки Савов, 

Димитър Йоцов. Водят се дебати по филмирането смъртта и погребението на 

Митрополит Константин, дават се предложения за изграждане паметници на 

загиналите от войните, решава се въпроса за строеж на Дом на войската от 

врачанския гарнизон. За първи път се поставя въпрос за издигане паметник на Хр. 

Ботев на връх „Околчица”. Междувременно на 21 февруари 1933 год. от Училищното 

настоятелство е проведен търг за изпълнение на строежа на II-ра прогимназия. 

В протокол от 25.02.1933 год. на Врачанския градски общински съвет е 

записано: Раздел V 

 „…Касиерът на училищното настоятелство Йордан Иванчев, докладва тръжната 

преписка по произведения търг на 21 т.м., с тайна конкуренция, за постройка на II-ра 

прогимназия с 8 класни стаи, без салон в гр.Враца, на който търг са се явили петима 

конкуренти: 

1.Христо Кючуков от гр. Дряново, който телеграфически предложи 28% под 

девиза (б.а.обявената първоначална тръжна цена – „девиз”) 

2.Фильо Василев от гр. Габрово предложил 21% под девиза, също 

телеграфически. 

3.Димо Колчев от гр.Лом предложил 16% под девиза. 

4.Теофан Ст.Чолаков, от гр.Варна  предложил 29%  под девиза, така че най-

износна цена предложил последния. 

Каза, че за сега за тази цел училищното настоятелство разполага с една сума 

около 600 000 лв., а ще е нужна сума от около 1 милион и 80 хиляди лева (б.а. без 

предвиждане за строеж на физкултурен салон).”… 

П. Дограмаджиев: „Конкурентите, които дават телеграфически предложения, не 

са сериозни, така че може да се смята, че има само двама конкуренти. Повечето 

такива не са се явили, понеже се страхуват от това, че училищното настоятелство не 

разполага с достатъчно суми, а при днешното тежко финансово положение същите 



изобщо отбегват от такива обществени сгради. Цените може да се вземат за 

задоволителни, но може да се даде още под девиза поне още 2 – 3%, обаче по 

горните причини конкурентите се въздържат, Ние сега трябва да видим от къде ще 

намерим и останалата сума, която ще е нужна за довършване на сградата. По-добре 

ще бъде сега да изоставим строежа, за да намерим нужните средства.” 

Кметът Стоян А. Кърлов: „Сега трябва да се реши дали добитите на търга цени 

са задоволителни за училищната каса или не. Според мнението на г –на 

Дограмаджиева, може да се добие още 2 – 3%  под девиза, обаче това не ще бъде 

голема разлика. Ние трябва да утвърдим търга, иначе с всяко решение в друг смисъл 

ще направим грешка.” 

Общ. съветник В. Петров: „Понеже нема нужната сума, до край предварително 

не ще може да се свърши и ще се наложи да се протака строежа, а от това ще има 

само загуби. Аз съм против утвърждаването на търга.” 

Общ. съветник Д. Тошев: „Ако решим да се построи от общината по стопански 

начин, сигурно е, че ще се свърши училището, но и при това положение ще бъде 

построено, затова Общинския съвет трябва да утвърди търга.” 

Общ. съветник Гр. Ст. Григоров: „Има на лице 600 000 лв., която сума не е 

малка за започване на училището а и с помощта по стопански начин ще може да се 

построи. При 29% под девиза, търга трябва да се утвърди и се чуди защо В. Петров е 

против утвърждаването му. Колкото за това дали ще се построи училището или не, 

него не го интересува.” 

След изслушване на горното, съвета  

РЕШИ: 

Утвърждава търга за постройка на II-ра прогимназия с 8 класни стаи, без салон, 

в гр. Враца, върху конкурента Теофан Ст. Чолаков от гр. Варна, за предложената от 

него най-износна цена, 29% под девиза…” (ТДА Ф28К оп.1 А.е.31 лист 93 – 95) 

Строителството на II-ра прогимназия (днешното у- ще „Васил Кънчов”) започва с 

изкопни работи още на 1 март 1933 год., като предприемача Теофан Чолаков наема 

работници от Варненско, Тетевенско, Врачанско и Самоковско. По сведения на 

очевидци бригадата е наброявала около 60 – 70 души. По време на строителството 

продължават административно – юридическите действия на Врачанския градски 

общински съвет. 

На 24 ноември 1933 год. врачанската  градска община (3 – 4 членна комисия) 

в състав: председател Цанко Мумджиев и членове: Димитър Печеняков и Атанас Кр. 



Антов, решава да упълномощи председателя Мумджиев, да се яви пред нотариуса  

при Врачански окръжен съд и изповеда заменяването на общински парцели III и VI в 

кв. 28а от 73 м2, с местото на Васил Йорданов Манов в кв.105 (отчуждено за 

постройка на II-ра прогимназия, при доплащане от този последния по 500 лв. за 

квадратен метър). (ТДА Ф28К оп.1 а.е.31 лист 179 – 180) 

Строежът на училището върви усилено при спазване на графика и до есента на 

1933 г. същото е построено до „третата (таванска) бетонна плоча, над която е 

направен и надзида” (б.а. за покривната конструкция), но е замразено поради нови 

неуредици и парични и административни. До този етап са похарчени 543 000 лв.. 

На 7 август 1934 г. делата по построяването на училището отново са поставени 

за разглеждане от заседание на Врачанския градски общински съвет, но вече в нов 

състав: Кмет – Цветко Цветков, и помощник кмет Стоян А.Кърлов с председателя на 

Врачанското училищно настоятелство Никола Йорданов и касиера Йордан Иванчев. 

Подложено е на разглеждане продължаването на строежа на II-ра Врачанска 

прогимназия, след като комисията назначена със заповед № 434 от 24.VII.1934 г. на 

Врачанския областен училищен инспектор, приема и ликвидира от досегашния 

предприемач на постройката Теофан Ст. Чолаков. Врачанското общинско управление 

и Врачанското училищно настоятелство вземат пред вид, че в сегашното положение 

постройката е престояла от есента на 1933 г. до 7 август 1934 г. без да са взети 

никакви мерки от страна на предприемача за запазването й, че има вече доста 

повреди по сградата от атмосферни влияния – дъждове и снегове, и че ако остане и 

през предстоящата зима (б.а. 1934-1935 г.) в това положение се рискува да бъде 

много повредена даже разрушена и да се загубят вложените до този момент 543 000 

лв.. 

На база на горните разисквания се вземат три решения: 

1.По нататъшната работа по покриването о довършването на постройката да 

стане по стопански начин, тъй като строителния сезон е към своя край, а освен това, 

нито в бюджета на настоятелството, нито в тоя на общината (етапите по които работят 

сега) има суми, за да може да се гарантира, извършването на работите с 

предприемач по търг. 

2.Да се почне още през м.август 1934 г. работата за покриването на 

постройката, на първо време, а след това и окончателното й довършване. 

3.Да се помолят Министерството на народното просвещение и централното 

управление на Българската Земеделска Банка  да разреши изтеглянето на наличните 



суми от фонда училищни сгради, които Врачанското училищно настоятелство има във 

Врачанския й клон, за да може на първо време да се закупят необходимите греди за 

покриване на конструкцията. (ТДА Ф28К оп. 1 а.е.290)  

Преписите от протокола с решенията са изпратени с писмо изх. № 7150 от 

13.VIII.1934 г. на околийския управител. 

Ходът на историческите събития в Община Враца, протича при неимоверни 

трудности, след 9-то юнския преврат в България през 1934 г., липсата на пари, поради 

ниския и недостатъчен бюджет, увеличаването на средствата за парични помощи за 

бедни и бездомни, увеличаването на хората прииждащи от селата да работят в града 

и да изучават децата си в училищата, дългогодишния проблем за каптиране на водата 

за питейни нужди от „Лудото езеро”, и поради това строежът на училището временно е 

преустановен. Училищното настоятелство на гр. Враца, продава гори и сено от 

ливадите тяхна собственост, за да може да събира пари по отоплението през зимата, 

поддръжката на училищата и канцеларски материали. Изградена е със съдействието 

на държавата, постройка с летна кухня за отдих на врачанските деца (колония) във 

Врачанския балкан до пещерата „Леденика”. 

На 11 май 1935 г. Врачанския градски общински съвет в свое решение, 

натоварва кмета Цветко Цветков и му дава мандат да влезе в преговори с държавни 

и частни банки за отпускане на заем от 400 000 лв., за довършване на 

новостроящата се II-ра  прогимназия, като за целта отиде в гр.София с право на пътни и 

дневни пари. 

На 16 май 1935 г. кмета Цветко Цветков докладва пред Врачанския градски 

общински съвет, че преговорите, които са водени във Врачанската популярна банка 

за отпускане на заем са прекъснати понеже не могат да дойдат до единно 

споразумение по изпълнение на договора. От ходенето му в София, Цветков докладва, 

че заем може да се вземе от банка Български кредит – София, която има пари и няма 

къде да ги пласира. Казано му е, че сумата може да се отпусне при лихва 7% или 8% 

със срок от 5 години. 

На 19 ноември 1935 г. пред Врачанския градски общински съвет пом.кмета  

(Председател на училищното настоятелство) Стоян Георгиев докладва протокол №6 

статия 3 от 5.XI.1935 г., с който е решено да се изтъкне належащата нужда за 

довършване на II-ра  прогимназия, за това моли г-н Министъра на Народното 

просвещение да нареди да се отпусне заем от фондовете в размер на 1 000 000 лв. 



за довършване на прогимназията, който заем се погаси от училището и общинския 

бюджет. 

На 20 ноември 1935 г. е изпратено писмо №10994/20.XI.1935 г. до 

Министъра на просвещението от кмета Цветко Цветков - „по един бърз разход от 500 

– 600 хиляди лв. за довършване на зданието на прогимназията, която от 5 – 6 год.(?) 

стои недовършена с риск да се руши и да се загубят повече от 1 000 000 лева 

похарчени досега.”  

Отговорът от Министъра на Просвещението, не е отчетен в архивите на 

Врачанския градски общински съвет, но по всяка вероятност е бил уклончив, витиеват 

и не даващ еднозначно решение на паричния училищен проблем. Силите на 

общинарите през този период продължават да се изсмукват от проблемите около 

строящите се по това време сгради от първа необходимост за града  „Врачанска 

електрическа централа” и „Кланица”. 

На 4 април 1936 год. Общинския съвет на Врачанска община взема 

историческо решение по отношение на наболелия образователен проблем. Състав: 

кмет Цветко Цветков, пом.кмет Стоян Георгиев и членове – Областния инженер 

Николай Мянков, областния лекар Тома Стойков, областния ветеринар Стаменко 

Райчиловски, съвместно с училищното настоятелство с председател (пом.кмет) Стоян 

Георгиев, секретар – средищния директор Драгомир Атанасов и членове: началник 

санитарна служба д-р Борис Недков, Главния учител Прокопи Тошев, свещеник 

Димитър Данов и гражданина Никола Церовски вземат предвид, че постройката на II-

ра  прогимназия е изоставена и се разрушава и че за нея до момента са изразходвани 

всичко 683 000 лв., която сума съгласно задълженията на чл.12 от „Закон за 

кооперативните строежи на основни училища” може да служи за дялов капитал, 

заедно с внесените от общината 21% от постъпилите приходи по бюджета 60 806 лв. 

изготвя Постановление в което решават 4 основни неща: 

1.Да се сключи от Българската Земеделска и Кооперативна банка заем за 

довършване училищната сграда с 8 класни стаи (II-ра  прогимназия) в гр.Враца. 

2.Заемът да се сключи съгласно „Закон за кооперативните строежи на основни 

народни училища” от 26 май 1924 год. и утвърден с Указ № 2225/20.09.1924 г. от 

Негово Величество Цар на България и „Правилник за приложението му” и 

изменението на тоя закон от 30.12.1921 г. и Наредба – Закон от 18 март 1936 г.. 

3.Размерът на заема се определя на 700 000 лева, под гаранция на доходите 

на училищните имоти, означени в прилежащите отчети. 



4.Сградата да се построи съгласно приготвените тръжни книжа, надлежно 

одобрени съгласно предписание № 2404/22.05.1935 г. на Главната Дирекция на 

Благоустройството, отделение архитектурно по план, като се отдаде на търг…” (ТДА 

ВрФ.28 - К а.е.220 - I-ва - IV-та част). 

На 13 юли 1936 год. Градския общински съвет упълномощава кмета Цветко 

Цветков и пом. кмета и председател на училищното настоятелство Стоян Георгиев да 

се явят пред Нотариуса да изповяда и подпише от името и за сметка на общината 

договор за заем от Българска Земеделска и Кооперативна Банка - „Врачански клон” 

заем от 500 000 лева за довършване на II-ра  прогимназия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15 юли 1936 г. за довършването на II-ра  прогимназия в град Враца е 

проведен търг на който се явяват 3-ма конкуренти-предприемачи. Търгът е спечелен 

от строителния предприемач Лальо Д. Сираков от село Гложене, Тетевенско, който 

предлага „най-износна” цена – 23% под девиза. Врачанският градски общински съвет 

утвърждава на същата дата с протокол търга върху конкурента Лальо Д. Сираков. 

На 25 август 1936 г. в Община – Враца се получава писмо № 

9466/19.08.1936 г. на Българска Земеделска и Кооперативна банка, с което се 

съобщава, че за да се сключи договор за отпускане на заем за довършване на 

новостроящата се II-ра  прогимназия, следва да се представят следните книжа: 

1.Писмена декларация, че доходите, които се залагат по заема не са заложени 

другаде. 

2.Документи за оценка на материалите и стойността на извършената работа 

заверена от областния или околийския архитект. 

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЦЕРОВСКИ 

Роден на 6 декември 1877 г. в с. Горно Церовене, 

Михайловградско. Завършил с матура Държавното 

педагогическо училище в град Кюстендил през 1895 

година. Учител в първоначално училище „Софроний 

Врачански” от началото на учебната 1922 – 1923 

година. За първи път през месец октомври 1924 година 

той е избран за главен учител. Тази длъжност заема до 

м. май 1929 г. и по-късно от септември 1932 до 

февруари 1934 г. Напуска училището през месец 

септември 1934 година, поради пенсиониране. 

Церовски е председател на главните учители на 

първоначалните училища в града и секретар на 

Врачанското училищно настоятелство. 



3.Решение на Общинския съвет, съвместно с училищното настоятелство, за 

изключване на заема, в което да се означат доходите, които се залагат и че заемът ще 

се употреби изключително за целта, за която се отпуска. 

За тази цел Общинският Градски съвет взема решение да дадат под гаранция 

доходите от покрити и непокрити недвижими училищни имоти (3 дюкяна находящи се 

на улица „Антим I” и 2 училищни совата (имота) около 6 000 декара находящи се на 

Врачански Балкан), които дават доход годишно около 100 000 лева. 

На 5 октомври 1936 г. Училищното настоятелство приема тръжните книжа от 

предприемача Лальо Д.Сираков по направените нужди (аналог на сегашния акт 

обр.19 – в който се изписват по количество и цена, всяка строителна операция) по II-ра  

прогимназия и отдава направените със съкращаване на сроковете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По хода на строителството на училището представителите на Училищното 

настоятелство, общинските съветници и санитарно – хигиенните власти са наясно, че 

не може да функционира училище без клозет (нужник, тоалетна) и търсят допълнителни 

пари за изграждане на външен клозет към II-ра  прогимназия. 

На 24 октомври 1936 г. е проведен търг за направа на нужник, на който се 

явяват 2-ма конкуренти, като най-износна (изгодна) цена – 2% над девиза предлага 

конкурента Лальо Д. Сираков. 

В края на 1936 г. (на 28 декември) е докладван от кмета, бюджета на Община 

Враца за 1937 г. възлизащ на 8 820 682 лв., но на 21 януари 1937 г. началника на 

Общинската техническа служба, инженер Константин М. Попов обръща внимание на 

Общинския градски съвет – Враца, че в 5 годишния благоустройствен план на града, 

ПРОКОПИЙ ТОШЕВ КАМЕНОВ 

Роден на 23 юли 1899 година в гр. Враца. Завършва 

средно образование в града. Още като юноша /18 

годишен/ работи на сцената на Читалище „Развитие”, 

като суфльор и декоратор към самодейния театрален 

състав, а по-късно през 1936 година става член на 

проверителния съвет към Читалището. Член е на 

юнашкото туристическо дружество „Врачански Балкан” и 

през 1922 година  участва в благоустрояването на 

пещерата „Леденика”. В училище „Софроний Врачански” 

е назначен за редовен учител през м. октомври 1933 г., 

а от март 1934 год. до септември 1948 год. заема 

длъжността: главен и пунктов учител. 



не са посочени и предвидени някои обекти, изпълнението на които вследствие 

стеклите се обстоятелства, трябва да се извършат с временна трудова повинност през 

1937 г.„…Т2 настилка на улиците… б) „Ангел Кънчев”, с която ще се направи връзка с 

новата прогимназия”. 

Добрата работа на бригадата строители под ръководството на предприемача 

Лальо Д. Сираков започва да вдъхва надежди във Врачанската управа, и на 

учителското съсловие в града. На 23 юни 1937 г. с протокол от засилената общинска 

управа са утвърдени поемните условия за доставка на покъщнина (оборудване, 

чинове, черни дъски, шкафове) за II-ра  прогимназия, като е решено това да стане чрез 

търг (като днешните обществени поръчки) с 15 дневен съкратен срок. На това 

заседание на засилената общинска управа, началника на Общинската техническа 

служба инж. Константин Попов докладва, че цените за допълнителните работи на II-ра  

прогимназия са утвърдени от Министерство на благоустройството и понеже срока на 

предприятието (довършителните работи) е изтекъл на 20.04.1937 г. предприемача 

Лальо Д.Сираков моли да му се продължи срока до 5 юли 1937 г.. 

В строително отношение училище „В.Кънчов” (II-ра  прогимназия) е завършено 

до края на м.август 1937г. благодарение усилията на кмета Цветко Цветков, екипа му 

и строителния предприемач Лальо Д.Сираков. 

Със заповед на началника на училищната инспекция новото основно народно 

училище е наименовано „Васил Кънчов”, а за Директор е определен учителят от 

средищната прогимназия „Иванчо Младенов” („Димитър Благоев”) Александър хаджи 

Иванчев – на 36 ненавършени години, преподавател по аритметика, геометрия, 

френски език, ръчни работи, краснопис. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

ЦВЕТКО ИВАНЧОВ ЦВЕТКОВ 

 

Роден в гр. Враца в семейството на 

опълченеца русофил и бивш кмет на Враца 

Иванчо Цветков Севастийн. 

Участва като войник в Първата 

световна война, а след 1920 г. се проявява 

в Цанковистката (на Драган Цанков) 

партия, като активен сътрудник на 

врачанските първенци Стефанаки Савов и 

Васил Статков. След това влиза в партия 

„Народен сговор”. Преди 9 юни 1934 г. 

става окръжен управител през 

управлението на Александър Цанков, 

народен представител от „Народен блок”, 

където се сближава с Калин Геогриев и на 

22 май 1934 г., въпреки колебанието си, 

получава назначение от правителството на 

Кимон Георгиев за кмет на Враца (кмет на 

Враца е от 19 май 1934 г. до септември 

1941 г.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937/1938 учебна година 

 

Училището започва първата си учебна година с 382 ученици, разпределени в 8 

паралелки – 6 паралелки основно образование (I, II, III клас – отговарящо на 

днешните 5, 6, 7 клас – по две паралелки) с общо 289 ученика и 2 паралелки начално 

образование (IиII отделение – отговарящо на днешните 1-ви и 2-ри клас – по една 

паралелка) с общо 93 ученика. 

Учителският колектив е от 8 човека: 

- Александър Х. Иванчев – Директор и учител 

- Данаил Стоянов Младеновски – учител 

- Мара Петрова Бовянска – учител 

- Невена Димитрова Икономова – учител 

- Люба Хараламбиева Паралесова – учител 

- Любен Иванов Тодоров – учител 

- Мара Павлова Факлиева – учител (начален) 

- Цветана Николова Илиева – учител (начален) 

Учениците от класовете и отделенията са определени от района обхващащ 

днешния площад „Софроний Врачански” (бивш Д. Благоев) и на запад, около река 

„Лева” – игрийската махала, и на запад и северозапад от тържището на Арман 

махала (дн. площад „Руски”), както и от близките села – Бистрец, Кулата и Нефела. 

При кметуването на Цветко Цветков, са завършени много общински проекти и се 

слага основата на рационална общинска политика, засягаща благоустройството, 

стопанството, образованието и хигиената на гр. Враца. Градът става център на 

област, според новата административна реформа след 9 май 1934 г., в която влизат 

Видинска, Кулска, Белоградчишка, Фердинандска, Берковска, Ломска, Оряховска и 

Врачанска околии. 

По времето на кмета Цветко Цветков, са завършени строежите на училище „Васил 

Кънчов”, общински хали, противочумен институт, каптажът на „Лудото езеро”, 

кланица (по-късно месокомбинат) с хладилници и приспособления за бекон и 

производство на лед, павира улиците „Кетхудова”, „Никола Войводов”, „Хаджи 

Тошина”, „Съборна”, „Княз Борис”, „Св. Кирил и Методий”, „Станционна” и др. 

Цветко Цветков оправя в полза на Община Враца, завещанието на видния 

врачанин Григирий Найденов – имота „Пъстрината”, както и отстъпва на държавата 

срещу 3 600 000 лева, сградата на училище „Козма Тричков”. 

 



На 21 септември 1937 г. се състои първата родитело-учителска среща на която 

родителите на децата, избират свои представители: майор Пенков, г-жа Станкова, г-н 

Панайот Марангозов, Ангел Лилов и кап. Райчев, които да образуват комисия с 

временно задължение на родитело-учителски комитет при училището, до избирането 

на родитело-учителско сдружение, което да стане в началото на м.февруари 1938 г.. 

На 11 октомври 1937 г. започват редовните учебни занятия на учениците. На 

13 октомври 1937 г. се провежда първият учителски съвет при Врачанско народно 

основно училище ,,Васил Кънчов”, под председателството на г-н Директора 

Александър Х. Иванчев и в присъствието на всички учители при следния дневен ред: 

 1.Установяване форма и значки на учениците. 

 2.Четене и разглеждане окръжно №13, 196 на Областната училищна 

инспекция. 

 3.Организиране дружества, при училището. Разпространяване книги между 

учениците. 

 4.Определяне секретар на съвета. 

 5.Подготовка за забава от учениците. 

 6.Свикване на родитело-учителска среща 

 7.Разни 

Решено е учениците и ученичките да останат с досегашната си форма (фуражки 

и барети), като момчетата носят монограм ,,П.В.К.”, а момичетата надпис ,,Врачанска 

прогимназия при основно училище ,,В.Кънчевъ”. За в бъдеще формата се установява 

следната: всички ученици и ученички ще носят фуражки – тревисто зелен цвят, със 

същите монограми, куртки – черни със зелени капаци, панталони – черен цвят. За 

момичетата – черни престилки с бели якички  и бели маншети. За момчетата шинели 

обикновени със зелени кантове. За момичетата тъмно-сини горни палта, черни 

чорапи и обувки черни с нисък ток. Установява се и номера на учениците, поставен 

на лявата ръка. Номера има елипсовидна форма, изображение монограма на 

училището , № по главната книга и класа, всичко това върху, черна подложка със 

жълта боя. 

Дружественият живот в училището е разпределен върху отговорността на 

следните учители: 

- дружество ,,Червен кръст” с ръководител г-жа Л.Паралесова 

-,,Християнско дружество” с ръководител г-жа Н.Икономова и помощник г-жа 

М.Факлиева за първоначалните ученици 



-,,Туристическо дружество” – г-н Л.Тодоров 

-,,Въздържателно дружество” – г-жа М.Бовянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решено е поради това, че училището е ново и има нужда от средства, да се 

даде една забава – драматизирана приказка, а освещаването на училището да стане 

след като обзавеждането и украсата бъде напълно готова, с малка забава от 

учениците. 

Съставен е и първоначален правилник за дисциплината в училището – 

учениците да излизат из училищната сграда в ред по класове, а по стълбите да се 

Униформите на учениците през първата учебна година в училище 

„Васил Кънчов” гр. Враца. Възстановката на униформата е 

направена от учителя по рисуване Кръстю Иванов. 



движат само отдясно по посока на ходенето – всичко това поради промяната на 

училището за много ученици и влиянието върху тях на новата обстановка и с цел 

,,затягане” на дисциплината. 

На 26 ноември 1937 г. учителският съвет взема решение да поиска по списък 

от Областната училищна инспекция да се набавят за училището помагала и уреди: по 

химия – 148 бр., по физика – 46 бр., по антропология (анатомия) – 10 бр., по 

аритметика и геометрия - 17 бр., по география, рисуване и ръчна работа – 15 бр.. 

На 1 декември 1937 г. Учителския съвет изпраща официално писмо до 

отговорните институции в София и Враца да присъстват на официалното откриване и 

освещаване на училището. 

На 5 декември 1937 г. в тържествена обстановка, става освещаването на 

сградата на училището от Негово превъзходителство – Врачанския митрополит 

Паисий. Гости на тържеството са представителя на Министъра на Народното 

просвещение  г-н Тома Попвасилев, кмета на град Враца – Цветко Цветков, 

Началника на Врачанския гарнизон полк. Мишев. Прочувствено , красиво и смислено 

слово произнася г-н Попвасилев, а на всички отговаря г-н А.Хаджи Иванчев директор 

на училището. 

Учениците са наредени в шпалир в коридора на I-ви 

етаж на училището и след тържествените слова на 

официалните лица изнасят литературно – музикална 

програма. След тържеството всички официални лица се 

разписват в първата летописна – паметна книга на 

училището. 

Училищният живот преминава в строго спазване 

изискванията на: Окръжно № 13, 196 от 5.X.1937 г. на Обл. 

училищна инспекция, Окръжно 2129-23/5.XI.1937 г. на 

МНП за инициатива за купуване на самолет ,,Българско 

училище”, Окръжно №14255 от 26.X.1937 г. на Врачанска обл. училищна инспекция 

за подкрепа инициативата на ученолюбиво д-во ,,Развитие” за изграждане нов 

паметник на Христо Ботев във Враца, Окръжно 16602/24. XI.37 г. за фонд ,,Даровити 

деца и младежи”, Окръжно №3801 от МНП за условията за наемане на училищните 

салони от различни организации, Окръжно 1650/23.XII.на МНП за ограничение 

даването на домашни работи на учениците през ваканцията, Окръжно № 168/30. 

XI.37 г. на Областен училищен инспектор – за започване учебния ден с обща молитва, 



песни в народностен дух, декламации, хигиеничен преглед, Окръжно 1700/2.03.1938 

г. на Врачанския областен училищен инспектор за избягване на грубите обноски в 

отношенията между учители и ученици, Окръжно 344 на МНП – за използване 

почивната станция в гр. Панагюрище от учители, Окръжно 5914 от 13.IV.1938 г. за 

изграждане паметник на Кирил и Методий в гр. София, писмо № 2980/9.IV.38 г. на 

Врачанска областна училищна инспекция за спазване новия правилник за 

екскурзиите на учениците, Окръжно №4033 на Врачанска областна училищна 

инспекция за най-внимателно изработване на списъците за подлежащите на 

задължително учение деца, Окръжно №479 на МНП – упътване за края на учебната 

година. 

Определят се бедни ученици – 32 бр. – които да се хранят в трапезария 

,,Милосърдие”. На всеки училищен съвет се разглежда поведението на учениците, 

което по това време е в 5 степени: примерно – 6; похвално – 5; добро – 4: средно – 

3: укорно – 2. Провеждат се пунктови средищни конференции, в които участват 

всички учители от училището. От учениците под ръководството на г-н Никола Манков 

(пианист, музикант, по-късно корепетитор и пианист на хор ,,Волна песен” във Враца) 

се изнася операта “В царството на буквите”, от която е получен приход от 10 495 лв., 

а на 7 април 1938 г. учениците от у-ще “В. Кънчов” я представят и в гр. Лом пред 

обществеността. 

При завършване на учебната година се прави ,,Годишно утро”, съвместно 

между ученици, учители и родители от средищна прогимназия “Иванчо Младенов” и 

прогимназия “Васил Кънчов”, като на него се свири на пиано, декламират се 

стихотворения, и се играят хора и ръченици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Факсимиле от в-к „Читалищно дело”- гр.Враца – от 15.12.1937 г. стр. 4-та, в 

който е описано освещаването на училище „Васил Кънчов” на 05.12.1937 

г. 



Факсимиле от в-к „Читалищно дело”- гр.Враца – от 15.12.1937 г. 

стр. 4-та, в който е описано освещаването на училище „Васил 

Кънчов” на 05.12.1937 г. 



Покана за родитело-учителска среща за 

откриването на училището през 1937 г. 

Членовете на д-во ,,Младежки червен кръст” от училището наброяват 136 ученици (от 

които 39 бедни и 97 можещи да си плащат членския внос), а то е регистрирано в 

централата на 18.II.1938 г. 

“Въздържателното дружество” на у-ще ,,В.Кънчов” е регистрирано на 

28.XII.1937 и наброява 160 ученика, от които 96 от прогимназията и 64 от 

отделенията. 

“Християнското дружество” на у-ще „В.Кънчов” е основано през м.ноември 

1937 г. и в него членуват 104 ученика. 

“Туристическата чета” е основана през м.март 1938 г. и носи името “Вола”, а в 

нея членуват 117 ученика, първият излет на учениците е до манастира “св. Иван 

Пусти” над с. Бистрец. 

На 27 юни 1938 г. при 

завършването на учебната година, 

учителския съвет отчита пречките пред 

обучението, които спъват работата на 

учителите. Липсата на салон по телесно 

възпитание (физическо), липса на салон за 

ръчна работа (трудово обучение), 

необзаведеност на училището с помагала 

и пособия (освен с придобитите от 

средищната прогимназия и у-ще „С. 

Врачански”), формата на училището 

установено, като народно основно със 

шест прогимназиални класа и две начални 

отделения, са отразени в протокол и се 

изпраща на г-н Врачански областен 

училищен инспектор за сведение. 

Годината успешно завършват 382 ученици, а общия успех на 

прогимназиалните класове е добър (3,76). 

 

Откъс от книгата на Илиян Нисторов –Храм за релация на знанието, 
посветена на 75 години от създаването на СОУ „Васил Кънчов” –град Враца 
/1937-2012/ 
 


