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Пътят към свободата

В този призив се крие не само любов към

Отечеството, но и дълбоко убеждение, че

познанието е в основата на прогреса. Това е

доказателството, че науката и знанието движат

света напред. Българинът винаги е изпитвал

почит и любов към науката и просветата. Със

сърцето си е разбрал, че това е силата, която

може да промени света.



„Във всяко българско селище най-голямата и 

най-хубавата сграда е училището!“

- Иван Вазов



Килийното училище
Началото на просветното дело в Петрич

неизменно се свързва с традициите на килийното

училище. През периода 15 – 18 век единствените

училища в България са килийните. То е вид начално

училище с църковно-религиозна насоченост в

епохата на турското робство. Развива се върху

основата на съхранената през годините на

османско владичество средновековна българска

книжовна традиция.



Взаимните училища

През 19 век се появява нов вид училища

– взаимните училища. Те са светски

училища през периода на Българското

възраждане. Използват друг метод на

обучение, съгласно който някои от по-

напредналите ученици обучават част от

своите съученици.



Пътят към просветата на Петрич

■ В средата на 19 век град Петрич е под

силно гръцко политическо и културно

влияние. Това значително забавя

процеса на българското просветно дело

в града. През 1857 г. в махала Мартин

се построява внушителна и модерна за

своето време гръцка църква – “Света

Богородица”. В непосредствена близост

до нея се открива патриаршеско

училище. Оказва се, че желаещи за

обучение гърчета няма и с учителя-

калугер местни хора се договарят да

обучава децата им на български език. В

този период българското самосъзнание

вече се пробужда.

Църквата – „Света Богородица“:



■ Ражда се идеята за изграждане на център,

който да координира усилията на хората в

стремежа им за извоюване на национална

независимост. Полагат се основите на

Българското общинско дружество, което по-

късно се утвърждава като Петричка община. В

него се включват уважавани с труда и морала

си личности. По тяхна инициатива жителите на

града решават да построят българска църква и

да открият към нея българско училище. Всеки

жител дава колкото може да отдели и помага с

каквото може. Така за много кратко време се

събират 80 хиляди гроша и през 1868 г. в

махалата Варош е построен първият български

храм “Свети Никола”.

Църквата „ Свети Никола“:

Махала Варош



Първото новобългарско 
училище в града

■ Това събитие предхожда провъзгласяването на

независимата Българска екзархия през 1870 г.

Светът се променя… Заедно с него се променя и

мисленето на петричани, разширява се техният

светоглед. Петричките общинари превръщат

метохско-килийното училище в първоначално

училище през 1873 г. Започва се само с първо

отделение. Характерът на обучението става друг.

Изучава се буквар, смятане, закон божий и други.

Това е началото на първото новобългарско училище в

града. Свидетелство, което потвърждава този факт, е

писмото до Петричката община от Стефан Веркович.

Печатът на Петричката община

от 1872г.



“Долуподписаните членове на българската община в 
Петрич…помислихме за добре да се уреди, чтото редовно да 
дохожда и следва един от редовните ни български вестници 
за българските ни училища в махалата Мартин. Нека Ви 
бъде известно, че неговото свещенословие, отец Агапий, 
след като учителствува 14 мясеца в казаното ни училище, … 
на 1-вий настоящего ноемвря си подаде оставката и на 6-
тий того помина за Солун.”

Стефан Веркович



Ангел Войнов (отец Агапий)

■ Първото новобългарско училище в Петрич е открито през
септември 1873 г. Първият негов учител, както указва писмото
на Стефан Веркович, е Ангел Войнов, роден през 1833 г. в град
Кюстендил. Неговото духовно име е отец Агапий. Той е
възрожденец, народен учител и проповедник, а също така и
общественик. Завършва класно училище в родния си град, след
което учителства в Царево село. През 1863 г. завършва гръцката
семинария в Ксанти и е ръкоположен за дякон с духовното име
Агапий. Става дякон в българската църква “Свети Стефан” и
учител в българското централно училище в Цариград.
Цариградската българска община го изпраща като учител в Солун
през 1869 г. Воюва за изучаването на български език в
училищата, както и за самостоятелна българска църква.



■ Заради народополезната си дейност е прогонен от гръцките духовни власти и

през 1870 г. е учител в българското училище в Струмица. В 1874 г. идва в град

Петрич и със съдействието на местната българска община открива първото

килийно училище. Води занимания и в частни къщи в махалата Мартин.

Преследван е от гърчеещи се българи и напуска Петрич през 1874 г. Предполага

се, че това става след заплаха за живота му от банда гъркомани. Установява се в

град Воден и е избран за председател на Воденския съдебен съвет след

Освобождението през 1878 г. През същата година се връща в родния си град

Кюстендил, където е учител. През 1879 г. възобновява активната дейност на

читалището в града и става негов председател. В 1895 г. се оттегля от служба по

здравословни причини. Умира през 1902 г.

■ Престоят на отец Агапий Войнов в Петрич оказва влияние върху развитието на

образователното дело в града. Предполага се, че в духа на образованието в

тогавашна България той обучава децата на читанка, буквар, катехизис, смятане,

краснопис. Светското образование е обвързано с религиозното и те заедно

формират морала и светогледа на младите хора в града.



Искрата на българската просвета

■ След Агапий Войнов учител в първото петричко училище е Евтим Поптраянов от 

Лехчево, Малашевско окръжие. След него идват братята Кирил и 

Димитър Филипови от град Радовиш. През този период искрата на българската 

просвета пламва и в други селища в Петричка община. Новобългарски училища 

са открити в с.Елешница (днес Беласица) от Георги Урумов, в с. Игуменец, в 

махалите Гега, Чурилово, Долна Лебница.



■ През 1882 година в града под

Беласица идва Кочо Мавродиев. Той е

роден през 1860 г. в село Гайтаниново

(Огняново), Неврокопско. Произхожда от

родолюбиво учителско семейство.

Първоначално учи в родното си село, а

след това в класното училище

в Неврокоп. Получава специална

учителска подготовка в педагогическото

училище в София. През 1882 г. Кочо

Мавродиев е сред първите трима

български учители в Македония, които

получават учителска правоспособност от

Турската държавна комисия по просвета

в гр. Солун. През същата година е

назначен за учител в Петрич.

Кочо Мавродиев



■ По негова инициатива през учебната 1886 - 1887 г. училището в града прераства в класно. В класното

училище за първи път в българското образование учениците се делят на класове. Дотогава (в т. нар. взаимни

училища) те са се обучавали по взаимния метод. При класното училище децата се разделят на класове в

зависимост от тяхната възраст. Един учител отговаря за един клас. Броят на децата в класа е до тридесет.
Учебният материал включва знания от религиозен и светски характер: катехизис,

богословие, землеописание (гражданско и математическо), аритметика, алгебра, езици: славянски, руски,

гръцки. Постепенно се въвеждат геометрия, физика, естествознание, история и френски език.



▪ За повествователните предмети се използва
монологическата формула: учителят разказва урока, а
учениците го преразказват. Учебници почти няма, затова
учениците са принудени по време на преподаване да си водят
записки. Откриването на класно училище е безспорно нов
етап в развитието на образователното дело в Петрич.
Дейността на Кочо Мавродиев продължава – той допринася
за откриването и на други български училища в града през
1885 г. Участва в църковно-националните борби в Петрич и
региона. Основава църковен хор и организира първото
честване на Деня на славянските просветители в града през
1889 г. Негови нововъведения са училищните екскурзии,
наблюдението, природният кът в училище и училищните
празници. Напуска Петрич и през 1897 – 1898 г. е назначен
за главен учител в град Валовица, където развива родолюбива
дейност. През Балканската война е назначен за кмет на град
Сяр. Убит е по жесток начин от гръцките войници при
завземането на града в Междусъюзническата война през
1913 г.

Кочо Мавродиев

Честване на 11 май през 1900г. 

в Петрич



■ В знак на признателност към родолюбивото му просветно дело Първо основно училище в гр. Петрич

днес носи името на Кочо Мавродиев. По инициатива на Кочо Мавродиев в Петрич се оформя и първи

прогимназиален клас, а през 1896 г. се открива и втори клас. Училището се развива, постъпват и нови

учители. През всяка следваща година авторитетът на училището се увеличава. Все повече се обогатява

материалната база на трикласното училище. Обогатява се и библиотечният фонд, който достига 432

книги. Има кабинети по физика и химия, както и богати нагледни пособия. Учителите полагат

неимоверни старания за образованието и така значително повишават културното ниво на

гражданството в град Петрич.



Параскева Филипова

■ Родена е в 1870 година в град Петрич,
в семейството на Кочо Филипов, виден
член на Петричката българска община.
Учи, но не завършва българската
девическа гимназия в Солун. От 1888
година работи като учителка в
българското девическо училище в Петрич.
Учителства до 1891 година, когато се
жени за учителя Кочо Мавродиев. След
убийството му през 1913 година от
гръцките войски в Сяр е арестувана и
затворена с трите си деца в затвора Еди
куле в Солун. С помощта на италианския
консул е освободена и се заселва в
София.

София 1910 – 1920 г. :



Вековната мечта на българите от Македония

се осъществява през 1912 г. Макар и

закъсняла, свободата окриля хората с много

надежди и дава тласък на значими

обществени дела. Сред тях, естествено, на

първо място е образованието. Строят се и се

откриват нови училища, а съществуващите

вече са изцяло променени. Това е периодът, в

който градът изцяло се променя. Петрич вече

не е същият: в периода от 1913 до 1926 г.

градът приютява над 10 000 бежанци. В

България техният брой е приблизително 221

000. Хиляди семейства напускат родните си

места, сбогуват се със земята и къщите си, за

да продължат да се наричат българи. Местното

население ги посреща радушно и много скоро

местни и бежанци се превръщат в една

общност, която заедно посреща всички

предизвикателства на новото време.

Просветата в Петрич от 1812 г. до 1944 г.



■ Съветът на обществото на народите отпуска заем на

България от 2 250 000 английски лири, т.нар.

Бежански заем. Създават се подходящи условия за
живот и трудова дейност на бежанците.

Освобождението на град Петрич през 1912 г. заварва

града с недостатъчен ресурс и база за ефективен

образователен процес. Голяма част от децата не

посещават училище и на практика остават

неграмотни. През Междусъюзническата война, когато

гърците навлизат в града, сградата на прогимназията
е срината до основи. Неслучайно гневът на врага е

насочен към училището, където най-силно се пази и

възпитава духът на българщината. Следва един труден

период за прогимназиалното образование в града.

Тежък период на ново изпитание е избухването на

Първата световна война. (1915 – 1918 г.) През тези
години прогимназията не затваря врати.

Образователният процес се провежда от

преподаватели жени. Прогимназията приема името на

видния радетел за освобождението на Македония –

Гоце Делчев.

Честване на 

Деня на Светите братя Кирил и Методий

от ученици и учители



■ Нелек път изминава и солунската гимназия – тя първоначално се премества в

гр. Струмица, но когато е прогонена и оттам, идва в Петрич през 1919 г. Макар и

само за една учебна година, солунската българска гимназия оставя трайни следи

в развитието на просветното дело в Петрич. Нейният дух и атмосфера

продължават да живеят и след 1920 г. През 1920 – 1921 г. в Петрич остава да

функционира непълна реална смесена гимназия, която не е имала свое име

поради липса на сграда и на учителски състав. На 22 юли 1920 г.

Министерството на народното просвещение разрешава откриването в Петрич

на 4. и 5. гимназиален клас. След 1920 г. се открива и 6. клас. През 1920 г.

Петрич е избран за окръжен административен център и това дава тласък на

образователното дело в града. През 20-те и 30-те години масово отварят врати

училища в цялата Петричка околия.



■ През 1926 г. започва строителството на самостоятелна

сграда на Петричката непълна гимназия. Първоначално

строежът се осъществява с парите, получени от жителите

на град Петрич като обезщетение за гръцкото нападение

над града през 1925 г. За съжаление, средствата не са

достатъчни и строежът е преустановен през 1927 г. Тогава

петричани предприемат отчаяна стъпка, за да продължат

строежа – те доброволно се облагат с по 1 лев на

килограм произведен тютюн и така през 1929 г. строежът

завършва благополучно. Този благороден акт доказва

колко дълбоки са корените на родолюбието на петричани,

колкото дълбока е и любовта им към знанието и

просветата. През 1936 – 1937 г. гимназията “Гоце Делчев”

става пълна гимназия и поема всички младежи – не само

от Петричка, но и от Светиврачка околия. В резултат на

добрата си подготовка около 50 нейни възпитаници

продължават образованието си във висшите учебни

заведения в София и Свищов. В Петрич те се завръщат

като специалисти на много високо ниво в своята област и

така създават облика на интелигенцията в града.

Сградата на Петричката непълна 

гимназия, сега ОУ“Хр.Смирненски“



■ Обединяващата фигура в този процес на

духовно израстване и образование на

младежите в град Петрич и околията е

фигурата на учителя. Безспорен авторитет, той

се е приемал като еталон за поведение както

от учениците, така и от техните родители.

Ролята му е била не само на педагог, но и на

културен деец, на духовен учител. Във всички

сфери на духовния и културен живот на Петрич

и общината изпъква ролята на народните

учители. Те са членове на читалищните

ръководства и заедно с гражданите обсъждат

културните проблеми и инициативи. Учителите

изнасят сказки, посещават домовете на

учениците, дават напътствия за тяхната

хигиена, за уредбата на жилищата,

организират екскурзии, както и различни

дружества: туристически, въздържателни,

червенокръстки, есперантски и др. Развиват

активна обществена дейност.

Училище „Екзарх Йосиф“, 1934г., 

сега ОУ“Гоце Делчев“ 

Страница от дневник на

училището в с.Драгуш





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


