
Училищата в общината 

 

Във всички населени места на общината през 30-те и 40-те години на ХХ век са 

разкрити училища. Те са се помещавали в специално построени за това сгради. 

Училището има една класна стая за учениците от първи до четвърти клас и две малки 

стаи, предназначени за учителя, често и за семейството му. В избеното помещение се е 

намирала столовата.  

През 80-те години на ХХ век се построяват нови обществени сгради на два етажа, в 

които освен училището се помещава кметството и селският смесен магазин, както и 

фелдшерският здравен пункт. 

 

Средец 

 

 В най-голямото селище край Неделино училище се открива в село Джамийска 

през 1927 година с 34 ученици на различна възраст. Първият учител е бил Петър 

Иванов Попов от село Крамолин, Севлиевско. З периода 1943 – 46 година в селото няма 

учител. Учебните занятия се възобновяват на 18 март 1946 година. /Държавен архив 

Смолян, Ф 250/  До 1951 година училището е само начално, след това прераства в 

основно и през 1991 година се открива гимназия и се осъществява първи прием в 

девети клас, но поради намаляване броя на учениците тя просъществува само десетина 

години. Сградата на училището е стара, но през 1972 година се построява ново 

училище, в която се учат 380 ученици. Независимо от това, че сградата е сравнително 

нова, отоплението в нея е на твърдо гориво – чрез печки на дърва и въглища във всяка 

класна стая.  

Училището е средищно, училището в Гърнати и с. Кундево. Директор на училището е 

Стефан Шишманов. 

 

 
В тази сграда са обучавани учениците от първи до осми клас. 

 

 

 



 
Новата сграда на училището в Средец  

 

 

Гърнати 

 

Счита се, че  Гърнати е най-старото селище в района. Тук първото училище се 

открива през 1935 година, но през следващите четири години е затворено поради липса 

на учител. Възобновява дейността си през 1941 година. От 1965 година училището е в 

самостоятелна сграда. През 90-те години на ХХ век се започва строителство на детска 

градина, но тя застива на ниво груб строеж и днес е паметник на недалновидността на 

местната власт. 

През 2012/13 година в училището се обучават десетина деца от първи до 

четвърти клас в една смесена паралелка с един учител – Любомир Колев. 

 

 

 
 Комбинираната сграда, в която се помещава училището 

 

 

 
 Сградата на детската градина, която никога не влиза в експлоатация 

 

 



Изгрев 

 

През 1927 година, както в Средец, така и в Изгрев се открива училище. Тук се 

учат и децата от село Диманово. През 1937 година започва строителство на ново 

училище и сградата е построена през 1938 година. До тогава обучението се е водело в 

сградата на мечита.  

През учебната 2012/13 година в училището има 6-8 деца от първи до четвърти 

клас в една смесена паралелка от една учителка – Албена Кърмаджиева. 

 

 

 

  
Училището в Изгрев 

 

 

 

Бурево 

 

Училището е открито през 1951 година с първи учител – Енчо Ангелов Митов от 

Чирпанско. В отделна сграда училището се помещава от 1956 година. До тогава се е 

помещавало в частна къща. След това има самостоятелна сграда, а после е преместено в 

новата обществена постройка, в която се помещава магазинът и кметството. 

Училището се самозакрива поради липса на ученици. Последният учител е Росен 

Башайков. 

 

 
Училищната сграда в Бурево 

 

 

Кочини 



Училището е открита през 1937 година, но учител не е назначен. През 

следващите години учителят е идвал късно след Нова година. Редовни учебни занятия 

започват едва след 1945 година. През 1964 година се построява нова сграда за 

училището. Тук идват децата от близката махала Раевица. И в Кочини училището се 

закрива поради драстично намаляване броя на децата. Последен учител е Йордан 

Младенов. 

 

 
Старото училище в Кочини 

 

 

Диманово 

 

От 1927 година децата от Диманово са учили в село Изгрев, вървейки всеки ден 

пеша през пресечен район около десет километра. В селото се открива училище през 

1953/54 година. В него се учат 24 деца. Първият учител е Петко Нешев от град Лом. В 

продължение на десет години учителите се сменят всяка година. Най-голям принос за 

развитие на образователното дело има учителят Яким Базов от село Ново село, 

Видинско. Училището се затваря поради намаляване броя на учениците. Последен 

учител е младият Владимир Белев. 

 

 
Полуразрушената сграда на старото училище в Диманово 

 

 

Козарка 

 

Училището е открито формално през 1942 година, но учебни занятия започват да 

се водят през 1945/46 година. От 1965 година училището разполага със самостоятелна 

сграда., която по-късно е  превърната в пощенска станция, а училището е преместено в 

нова обществена сграда. Самозакрива се поради липса на ученици. Последен учител е 

Сашо Симеонав. 

 



 
Старото училище е реновирано и е превърнато в пощенска станция, а училището е преместено в комбинираната 

сграда 

 

 

Върлино 

 

Училище се открива през 1951 година, където до 1956 година се учат и децата от 

Тънка бара. През 90-те години на ХХ век се построява нова модерна сграда за детска 

градина, обзаведена по съвременен начин, но така и не просъществува като такава. 

Скоро имуществото и е разграбено, а в нея се настанява училището. След 1956 г. се 

открива училище и в Тънка бара /1957г./, но през учебната 2012/13 година от двете 

училища едва се събират 8 деца, които се обучават в четири слети класа с един учител – 

Николай Георгиев. 

 

  
Старото училище днес не съществува, учениците от Тънка бара и Върлино се учат в сградата, построена за детска 

градина. 

 

През четиридесетте години на деветнайсети век училища се откриват в село 

Крайна, Оградна /там по- рано, дори има и основно училище/, Еленка, Мързян, Дуня, 

но само за 3 -4 години след 2000 година поради драстично намаляване броя на 

учениците, училищата на практика се самозакриват. В продължение на 70 – 80 години 

училищата в кметствата са работили при много трудни условия – стари и неподходящи 

сгради, лоши битови условия. Учителят често сам си добива дърва за огрев, сам ги 

плаща с мизерната си заплата, но са пръскали знанието по всички краища на община 

Неделино. Част от учениците, които завършват начално образование в малките 

населени места, идват да продължат образованието си в Неделино. 

 



През учебната 1944/45 година за средищен директор в Неделино  /защото в 

съседните махали също се откриват училища/ е бил назначен Колю Цонков от 

Севлиевско. 

През 1946/ 47 година училището има нов директор – Нено Илиев Ненов от 

Долно Съхране, Казанлъшко. Училището сменя името си и вместо двамата солунски 

братя, патрон на училището става героят от Лайпциг – Георги Димитров. 

 

 


