
 

ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ 

„ОТЕЦ 

ПАИСИЙ“,  

С. ПЕТЪРЧ 

общ. Костинброд, София 

област, ул. „Бузлуджа” №2 ,  

тел. 07116 2033 , 0893615070, 

email:  kost_pet@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищата, както и хората, 

имат свои биографии, но техните 

мащаби са несъизмерими, защото 

в живота на едно училище като в 

свещен храм ритуално се 

вграждат човешки съдби. Ако 

съществуването на хората е 

ограничено във времето, то 

животът на училището се 

измерва с векове и тук 

биографията се нарича история. 

Истинската история започва с 

началото, с раждането на идеята 

за школото, защото дълбоката 

същност на един народ не лежи 

само в земята която населява, 

нито само във вярата която 

изповядва, а в езика, в словото, в 

неговата просветност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашата история започва в 

далечната 1856г. от някой си 

Антон Младенов, родом от 

селото. Той занимавал около 40 

деца,в което число влизали не 

само деца от село Петърч, но и от 

околните села. Училището се 

помещавало в някоя кошара или 

къща. Чинове за сядане не е 

имало. Учело се четмо и писмо. 

От 1880/81, до 1885/86г. 

училището е с І,ІІ,ІІІ и ІV 

отделение в едно – слята 

паралелка. 

От 1886/87г. вече има две 

паралелки – І и ІІ отделение – 

слети и ІІІ и ІV отделение – 

слети. 

През 1891/92г. в І и ІІ отделение 

има 32 ученика; а в ІІІ и ІV 

отделение – 28 ученика. 

Постепенно сред учителите и 

хората в селото узрява идеята да 

се определи патрон на 

училището, както и вида му.  

С решение № 233/1893г. на 

Министерството на народното 

просвещение на училището в с. 

Петърч се определя за патрон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паисий Хилендарски, а самото 

то се определя като 

Първоначално училище”Отец 

Паисий”, с главен учител 

Лапардев. 

 

От 1910/11г. паралелките са 4. 

1921/22г.– премахва се 

длъжността „главен учител” и 

се въвежда „директор” на 

основно седмокласно училище в 

с. Петърч. 

 

За първи път патронен празник 

се празнува на 24. V. 1949г. 

 

Основната сграда на днешното 

училище се построява през 

1960г., а допълнителния корпус 

е достроен през 1982г., поради 

големия брой ученици. 

 

 

 
 

 

 

160 години 

ЮБИЛЕЕН  

ВЕСТНИК 

http://ou-petarch.com/


През 2012г училището е 

санирано по Проект 

„Подобряване качеството на 

общинската образователна 

инфраструктура чрез прилагане 

на мерки за енергийна 

ефективност на гр. 

Костинброд”. 

Същата година работи по 

Проект”Успех”. 

 

 
 

От 2013 става средищно 

училище и работи по Проект 

”Подобряване качеството на 

образованието чрез целодневна 

организация на учебния 

процес”. Работи се по Проект 

„Нека бъдем приятели” към 

ЦОИДУЕМ. Включваме се и в 

Проект „Училищен плод”, 

който продължава. 

През 2014 г. е оборудван 

компютърен кабинет по Проект 

„ИКТ в Училище”. Включваме 

се и в проект „Училищно 

мляко”, който продължава. 

 

 
 

През учебната 2015/16г. сме 

сред първите в класирането в 

НВО – ІV и VІІ клас. От 80 

училища в областта, нашите 

четвъртокласници са на 10-то 

място, а седмокласниците на 12-

то. 

 

Всяка година нашите ученици 

участват в Празника на зелето,  

 

 
 

танцовите ни състави се 

включват във фолклорния 

фестивал „За пояс”.  

 

 
 

Организираме благотворителни 

Коледен  

 

 
 

 

 

 

и Мартенски базари. 

 

 
 

Историята на всяко училище в 

същността си е история на 

духовността на хората, които са 

положили неговите основи и на 

поколенията след тях, 

продължили всеотдайно да 

градят и утвърждават 

авторитета на българско 

просветно средище. Историята 

се прави от поколения, които 

излизат на нейната сцена в 

годините на младостта си с 

желание за обнова и с амбиция 

да сложат свой печат върху хода 

на събитията. 

Поклон пред теб, отецПаисий,  
от нас признателен поклон,  
че в робството зорница ти си 
на българския небосклон!  
  
Народа, окован в синджири,  
прослави с пламенно перо 
и в миналото му подири 
залог за бъдеще добро.  
  
Пробудил българската сила,  
народността ни възроди,  
и ръст отново възвисила,  
тя засия като преди.  
  
Отеква бодрото ти слово,  
просветва лъч неугасим 
в сърцата и във всичко ново 
което с пламък твой строим. 



Паисий Хилендарски е народен 

будител, родоначалник и идеолог 

на Българското възраждане, 

написал  

„История славянобългарска”. 

 

Паисий дава оскъдни сведения за 

себе си, като казва че е роден в 

Самоковска епархия през 1722 г. 

За негово родно място 

претендират няколко селища, но 

се утвърждава Банско по 

сведения в кондиката на 

Хилендарския манастир, където 

той е монах от 1745 г. 

През това време в светогорските 

манастири сред монасите се 

водят спорове и всеки се хвали с 

миналото и културата на своя 

народ. Така се заражда идеята у 

Паисий да напише история на 

българите. Започва усилено да 

търси и събира сведения от 

манастирските кондики, 

поменици, приписки по 

псалтири, жития на светци, 

грамоти за дарения, летописи и 

разкази на монаси от 

светогорските манастири. 

През 1761 г. Паисий посещава 

Сремски Карловци (Австрия), 

където също търси исторически 

сведения. Запознава се с руския 

превод на трудовете на Цезар 

Бароний „Деяния церковная 

игражданская” и на 

дубровнишкия абат Мавро 

Орбини – „Книга 

историография”, от които взема 

образци и черпи сведения. След 

завръщането си на Света гора се 

премества в Зографския 

манастир, където и завършва 

„История славянобългарска” през 

1762 г. 

 

След това Паисий се отдава на 

разпространението на своя труд, 

като пътува из страната за 

събиране на помощи за 

манастира. През 1764 г. посещава 

Сливен, а през 1765 г. в Котел се 

среща с поп Стойко Владиславов, 

който прави първия препис на 

„История славянобългарска”. 

 

През 1770 г. хилендарецът 

обикаля из Серско. След много 

усилия, лишения и всеотдайно 

служене на делото, иеромонах 

Паисий завършва земния си път в 

с. Амбелино, до Станимака 

(днешен Асеновград). 

„История славянобългарска” е 

уникален труд на Паисий, който 

го нарежда сред най-великите 

българи. Въпреки скромността на 

автора, че не е изучавал „нито 

граматика, нито политика”, 

хилендарският монах като 

самоук-историограф е достигнал 

върховете нанационалните 

прозрения, създавайки един 

исторически труд с ясен усет към 

рационално и целенасочено 

ползване на многостранните 

извори, за да изгради една 

грандиозна картина на 

историческото минало на 

българите, от която те да се 

гордеят, а не да се срамуват. 

В „История славянобългарска” 

Паисий подчертава важното и 

водещото в миналото на 

българите: „Първо те са имали 

царе и патриарси, първо те са се 

кръстили, най-много земя те 

завладели.” 

 

С публицистична страст и 

будителски патос Паисий се 

обръща към читателите в 

предговора към „Историята”, 

призовавайки ги към 

просвещение, към духовен 

напредък и самоосъзнаване. 

Затова Паисий е първият, който 

долавя нуждата от един 

материален и духовен преврат в 

българските земи, първият, който 

предусеща повея на Новото 

време и тътена на събитията от 

следващия ХІХ век. 

 

http://istoria.bg/1612/istoriya-slavyanobalgarska


Предисловие 

 

Внимавайте вие, читатели и 

слушатели, роде български, 

които обичате и имате присърце 

своя род и своето българско 

отечество и желаете да разберете 

и знаете известното за своя 

български род и за вашите бащи, 

прадеди и царе, патриарси и 

светии как изпърво са живели и 

прекарвали. За вас е потребно и 

полезно да знаете известното за 

делата на вашите бащи, както 

знаят всички други племена и 

народи своя род и език, имат 

история и всеки грамотен от тях 

знае, разказва и се гордее със 

своя род и език. 

Така и аз ви написах подред 

това, което е известно за вашия 

род и език. Четете и знайте, за да 

не бивате подигравани и 

укорявани от други племена и 

народи. Твърде много обикнах 

българския род и отечество и 

много труд употребих да събирам 

от различни книги и истории, 

докато събрах и обединих 

историята на българския род в 

тая книжчица за ваша полза и 

похвала. Написах я за вас, които 

обичате своя род и българското 

отечество и обичате да знете за 

своя род и език. Преписвайте тая 

историйца и платете,нека ви я 

препишат, които умеят да пишат, 

и пазете я да не изчезне! 

Но някои не обичат да знаят за 

своя български род, а се обръщат 

към чужда култура и чужд език и 

не се грижат за своя български 

език, но се учат да четат и 

говорят по гръцки и се срамуват 

да се нарекат българи. О 

неразумни и юроде! Защо се 

срамуваш да се наречеш 

българин и не четеш, и не 

говориш на своя език? Или 

българите не са имали царство и 

държава? Толкова години са 

царували и са били славни и 

прочути по цялата земя и много 

пъти са взимали данък от силни 

римляни и от мъдри гърци. И 

царе, и крале са им давали своите 

царски дъщери за съпруги, за да 

имат мир и любов с българските 

царе. От целия славянски род 

най-славни са били българите, 

първо те са се нарекли царе, 

първо те са имали патриарх, 

първо те са се кръстили, най-

много земя те завладели. Така от 

целия славянски род били най-

силни и най-почитани и първите 

славянски светци и просияли от 

българския род и език, както и за 

това подред написах в тая 

история. И за това българите 

имат свидетелство от много 

истории, защото всичко е истина 

за българите, както вече и 

споменах. 

 

Но поради що ти, глупави 

човече, се срамуваш от своя род 

и се влачиш по чужд език? Но, 

рече, гърците са по-мъдри и по-

културни, а българите са прости 

и глупави и нямат изтънчени 

думи. Затова, казва, по-добре да 

се присъединим към гърците. Но 

виж, неразумни, от гърците има 

много народи по-мъдри и по-

славни. Оставя ли някой грък 

своя език и учение и род, както 

ти, безумни, оставяш и нямаш 

никакви придобивки от гръцката 

мъдрост и изтънченост? Ти, 

българино, не се мами, знай своя 

род и език и се учи на своя език! 

По-добра е българската простота 

и незлобливост. Простите 

българи в своя дом приемат и 

гощават всекиго и даряват 

милостина на ония, които просят 

от тях. А мъдрите и културни 

(гърци) никак не правят това, но 

и отнемат от простите и грабят 

несправедливо и повече грях, а не 

полза ще получат от своята 

мъдрост и култура. Или се 

срамуваш от своя род и език пред 

учените и търговците и славните 

на земята, защото българите са 

прости и няма от тях много 

търговци и грамотни, и вещи, и 

знаменити на земята в днешно 

време, но повечето от тях са 

прости орачи, копачи, овчари и 

прости занаятчии?  

Аз ще ти отговоря накратко за 

това. От Адама до Давида и 

праведния Йоаким, Йосиф 

годеник (на света Богородица), 

колкото праведни и свети 

пророци и патриарси имаше и се 

нарекоха велики на земята и пред 

бога, никой от тях не беше 

търговец или прехитър и 

горделив човек, както сегашните 

хитреци които ти имаш на почит 

и им се чудиш и се влачиш по 

техния език и обичай. Но всички 

тия праведни праотци са били 

земеделци и овчари и били 

богати с добитък и земни 

плодове, и били прости и 

незлобливи на земята. И самият 

Христос слезе и заживя в дома на 

простия и бедния Йосиф. Виж 

как бог обича повече простите и 

незлобливи орачи и овчари и най-

първо тях е възлюбил и 

прославил на земята, а ти се 

срамуваш, защото българите са 

прости и неизкусни, и овчари, и 

орачи, оставяш своя род и език, 

хвалиш чуждия език и се влачиш 

по техния обичай. 

Аз видях, че много българи 

постъпват така и отиват по чужди 

език и обичай, а своя хулят. 



Затова тук написах за ония 

отцеругатели, които не обичат 

своя род и език; а за вас, които 

обичате да знаете и слушате своя 

род и език, написах да знаете, че 

нашите български царе, 

партиарси и архиереи не са били 

без летописни книги и кондики. 

Толкова години са царували и 

господствали на земята и са 

имали царски истории и 

архиерейски кондики, знания за 

всичко и за много български 

светци, жития и служби. Но в 

онова време не е имало славянски 

печатници, а хората от 

небрежност не преписвали. На 

малко места се намирали такива 

книги. А когато турците заели 

българската земя ненадейно, те 

погазили и изгорили черквите, 

манастирите, царските и 

архиерейските дворци. В това 

време хората бягали от турския 

страх и ужас само да запазят своя 

живот и в това люто време 

загинали ония царски истории и 

кондики за българските 

патриарси и архиереи и на много 

светци житията и службите. И 

днес няма тия летописни книги, 

които са били пространно 

написани за нашия народ и за 

българските царе. 

       
Аз прочетох много и премного 

книги и много време търсих 

прилежно, но никак не можах да 

намеря. В много ръкописи и 

печатни истории по малко, рядко 

и накратко се намира. Някой си 

Маврубир, латинец, превел от 

гръцки една кратка история за 

българските царе, но съвсем 

кратко - едва се намериха техните 

имена и кой след кого е царувал. 

Самият този Маврубир е написал: 

"Така казват гърците поради 

завистта и ненавистта, която 

имали към българите. Не са 

описали храбрите постъпки и 

славните дела на българския 

народ и царе, накратко и 

противното писали, както им 

било удобно, за да не се 

срамуват, че българите много 

пъти са ги побеждавали и са 

взимали от тях данък." От този 

Маврубир и от много други 

истории събрах за много време 

същественото, по-разпространих 

и съставих тази историйка. При 

все че се намира в много книги 

по малко и накратко писано за 

българите, но не може всеки 

човек да има тия книги, да ги 

чете и да ги помни, затова 

разсъдих и събрах всичко в едно. 

Послесловие 
Аз, Паисия, йеромонах и 

проигумен хилендарски, събрах и 

написах, от руските прости речи 

преведох на българските и 

славянски прости речи. 

Разяждаше ме постепенно 

ревност и жалост за моя 

български род, че няма наедно 

събрана история за преславните 

деяния от първите времена на 

нашия род, светци и царе. Така и 

много пъти сърбите и гърците ни 

укоряваха, че нямаме своя 

история. Аз видях по много 

книги и истории написани много 

сведения за българите. Затова 

положих много труд за две 

години да събирам по малко от 

много истории; и в Немска земя 

повече с това намерение ходих. 

Там намерих Маврубировата 

история за сърбите и българите, 

накратко за царете, а за светците 

никак не писал. Бил латинин, не 

почитал българските и сръбските 

светци, които просияли после, 

когато латините се отделили от 

гърците. Но и за сръбските 

светци пише лошо и скрива, а за 

българските никак не се 

споменава. Така аз презрях 

своето главоболие, от което 

много време страдах, така и от 

стомах много време боледувах - 

това презрях поради голямото 

желание, което имах. И от много 

време погребаните и забравени 

неща едва събрах заедно - 

написах речи и думи. Не съм 

учил никак нито граматика, нито 

светски науки, но за простите 

българи просто и написах. Не се 

стараех според граматиката да 

нареждам речите и да намествам 

думите, но да събера заедно тая 

историйца.  

 

 

И я съставих в манастира 

Хилендар, при игумена 

Лаврентия, мой роден брат от 

една майка и по-стар от мене; той 

тогава имаше 60 години, а аз - 40. 

В това време Хилендар даваше 

данък на турците три хиляди 

гроша и беше задлъжнял 27 

хиляди гроша. И имаше голям 

смут и несъгласие между братята. 

Затова не можах да изтърпя това 

в Хилендар, излязох и дойдох в 

Изограф и там намерих още 

сведения и писания за българите. 

Прибавих и завърших казаните 

неща в тая историйца в полза на 

нашия български род, за слава и 

похвала на нашия господ Исус 

Христос. Нему подобава всяка 

слава, чест и поклонение с 

безначалния му отец и пресветия, 

преблагия и животворящ негов 

дух, сега и винаги и във вечни 

векове. Амин! 

 



 

Дядо Троше Златев от Банско 

разказва следната легенда:”В 

Банско често идвали айти (хайти, 

разбойници), които грабели 

домовете и отвличали моми. 

Веднъж пак така дошли четирима 

и отишли на хорото. Там им 

харесала много хубава мома, 

която играела до брат си. Те 

предложили на баща и да я заведе 

вечерта при тях. Бащата,за да 

спечели време, обещал да им я 

заведе другата вечер. Тогава брат 

и заедно с други момчета се 

въоръжил и нападнал турците. 

Успели да убият двама от 

разбойниците, двама избягали. 

След тая случка семейството, 

заедно с още няколко семейства, 

се преселило в Копривщица, но и 

тук не останали хората спокойни. 

Един ден момата белела платно 

на реката и забелязала, че минава 

един от онези разбойници и я 

познал. Изплашеното семейство 

избягало в Троян. Братът на 

момата, момък Пенко Аджи-

Стоилов, пък заминал за Света 

гора и се покалугерил. Там 

написал история на българите. 

 

Програма за отбелязване 

на 160-годишния юбилей на 

ОУ ”Отец Паисий”: 

24.Х.–   Спортен празник 1-8 

кл. 

25.Х.- Изложба „Творим с 

природни материали“ – 1 – 8 

клас. 

 

 

 

 

 

 

 

26.Х.- Състезание „Аз и 

моето училище “ 5 – 7клас. 

27.Х.- Изложба на 

класираните есета на тема 

„Моето училище“ 

 

 

Поклонници на чужди етикети,  

на чужди гербове и имена!  

Винете ни,  

винете ни,  

винете,  

макар да нямаме вина,  

за любовта свещена и голяма  

към тази чудотворна, родна 

пръст.  

Родили сме се българи и няма  

на други да отстъпим своя 

кръст.  

 

И припомнете си: къде до днеска  

от ризи на обесени мъже  

е шито знаме, за да има Левски  

и да умре безсмъртен на въже?  

Заключени зад черните решетки  

на своите карирани палта,  

коя от ризите ви ще затрепка  

и родно знаме ще ни спомня тя?  

 

През тези кратки дни и дълги 

нощи,  

застанал до прозрението пръв,  

Отец Паисий обикаля още  

и проверява българската кръв.  

1962 г. 

                            Евтим Евтимов 

 

 

 

28.Х.- Препис на Паисиевата 

история 

30.Х.-   Празник на зелето 

31.Х.-   Юбилеен концерт 

 

 


