
ОУ“ Васил Левски“   

село Караджово, община Садово  

*** 1870 година *** 

 Историческа справка направена от летописната книга на  

училището възоснова на архив от 1871 година  

 

 По данни на възрастни хора - в село Караджово е съществувало българско 

училище още преди освобождението на България от турско робство.  

През 1852 година в селото била построена църквата „Св. Петка“. В  една от  

сградите намиращи се в църковният двор  било открито първото килийно училище. Същото 

е било с  една   паралелка с   четири  слети класа. Учениците са учили седнали на 

рогозки.Те били 10 - 15 души. Има сведение,че първи учители са били – Димитър Убчев и 

Георги Кърклисията/куцият даскал/. Видни общественици по онова време са били: - 

Кръстю Димов Качаков,Атанас Маринов и Никола Кръстев.Същите  учат в град Пловдив и 

вземат  активно участие в борбата против  турците и гръцкото духовенство. Те изгарят и 

гръцките книги в църквата на село Караджово. Атанас Маринов е написал  – „ История на 

село Караджово“  - част от която се намира в Историческият музей в Пловдив.     

  Специалната училищна сграда е била построена през 1882 година по 

инициатива на местната общественост. На същото това място днес се издига сградата на 

Читалищниат дом. Училището се издържало от собствена земя и самооблагането на 

населението. Състояло се от две слети паралелки с двама учители. Запазени архивни 

училищни материали  обаче  имаме от 1897г. Същата сграда се е използвала за училище до 

1926 година, докато  бива повредена от земетресение. Учители по това времеса били:  - 

Мария Гърдева, Цветана Вълканова, Даскал Калин, Мария Ганчева, М. Донова, Руса Ганева 

и др.                                                                               

От  1918г. - до 1923г. през управлението на БЗНС  дейно подпомагали 

учебното дело са общественици като: - Тодор Атанасов, Иван Камбуров, Иван Атанасов и 

др. През този период училището прераства  в три паралелки.  

През 1929 година се построява Ново начално училище с държавни средства. 

През 1930 година в него учат  първо, второ, трето и четвърто отделение с главен учител 

Величка Николова и учители:  Райна Белопитова, Руса Ганева и Никифор. Активно участие 

при построяването на училището са взели училищните настоятели:  Димитър Вълков и 

Тодор Желязков. От 1932 година до 1936 година председател на Училищното настоятелство 

е Борис  Памуков, който много активно е подпомагал дейността на училището. По-късно е 

направена хубава желязна ограда на училището и пристройка към него. Пристройката се е 

използвала за училищни и обществени тържества и като салон на читалището.  



В центъра на театралната самодейност към читалището били учителите и 

прогресивната младеж на селото,студенти и ученици под ръководството на директорката на 

училището – Величка Николова.                                                         

На 10.09.1946 година за първи път в селото се открива – Прогимназия  за 

района на селата Кочево и Моминско. Открити са три класа: Първи клас – 47 ученика, 

Втори клас – 24 ученика, и Трети клас – с 37 ученика. Първата акция за събиране на 

средства с цел  подпомгане на училищната дейност е проведена на 20.10.1946 година. 

Събират се 120 000 лева . 

На 20.02.1947 година се слага началото на училищната ученическа 

библиотека с подбрана литература. Средствата са събрани от самите ученици и    

организации. Основен ремонт на сградата и класните стаи на училището се прави през 1952 

година като се подменят дъски, чинове и шкафове, а през 1952 година се прави циментовата 

ограда на училищният двор. Проведен е и трудов ден заедно с родителите за насипване на 

училищниет двор с пръст и са засадени дървета, храсти и розови градини. Родителите сами 

изработват : - греда, коза, пейки за оборудване на физкултурният кабинет. През 1957 година 

се изгражда и работилница по трудово обучение, която се обзавежда с дарени инструменти 

за работа. Обновяването на сградата продължава през 1960 година, когато се поставя паркет 

в класните стаи, а през 1961 година се прави мозайка в коридорите. 

За първи път през 1962 година има стая за занималня. Построен е нов читалищен дом, в 

който през 1963 година гостува и ансамбъла на Филип Кутев.  

15.09.1963 година за първи път се открива паралелка от осми клас.Създават се 

нови кабинети: по физика, биология и химия,география. Прави се и спортна площадка .  

По-късно през 1965 година се слагат и базалтови плочки в двора на 

училището, разширяват се пътеките и се слага водна, електрическа помпа, за да се поливат 

градините. Нова придобивка по това време става и първият училищен павилион за закуски 

на децата, както и баскетболното игрище.  

През 1970 година се откриват двойни паралелки в начален курс на  

училището.  

През 1976/77 година в четвърти клас започва  внедряването на  новото учебно 

съдържание на ЕСПУ и той минава към средна училищна степен 4-8 клас. През 1978 година 

окончателно е завършено разширението на училищната сграда и за първи път в училището 

се минава на едносменно обучение  от първи до осми клас.  

Випуск  1980/881 година - с класен ръководител  г-н Ангелов - за първи път 

прави дарение /подарък за училището / - грамофон закупен със средства изработени   от 

учениците.  

През 1981/82 година патронният празник на училището се провежда в град 

Карлово, където се посещават културни забележителности в този район.         



На 23.10.1982 год.  в с.Караджово се чества 111 годишен юбилей на училище 

„Васил Левски“. Тържеството се провежда в залата на културният дом. Присъстват много 

гости, бивши ученици и преподаватели .  

През месеците юни – юли  2000 година   се провежда акция за набиране на 

средства за ремонт на училищната сграда, която се ръководи от г-жа Василка Петрова – 

председател на училищното настоятелство през този период.                                                                                

 

 

 


