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Пътуване назад във времето 
 

     Всеки човек трябва да познава и пази своите 

корени, да знае откъде са тръгнали дедите му. С 

новата си книга "Нови разкази за историческото 

минало, за родове и представителни личности на 

с.Трудовец", един истински родолюбец ни протяга 

ръка, от която да поемем късче родна история. С 

присъщия хъс на човек, който иска да съхрани 

миналото на своя бащин край, авторът Георги 

Георгиев таи благородната надежда настоящите и 

бъдещите поколения да му бъдат признателни за 

усърдието и неуморния труд да проучи и събере 

необходимите сведения за хората, живели в 

землището на Трудовец през различните епохи на 

историята. 

     Силно впечатляващи са сведенията за траките. 

Георгиев много изчерпателно ни запознава с техния 

бит и духовност. Въвеждайки ни в общността им, 

той представя войните, които са участвали във 

въстанието на легендарния Спартак... Водени от 

автора по старопланинските пътища Друма и Ескус, 

мислено се оказваме на възвишението Кунчовци, за да 

открием белезите и следите на древните строители. 

По гранитния блок разбираме къде е било древното 

селище "Градището". Вече сме разбрали за 

контактите на траките, за общуването им с други 

племена, за благоприятния им живот в 

Ботевградската котловина, дала възможност за 

стопанското им развитие. С интерес си припомняме 
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славни моменти от българската история за мъдрото 

управление на хан Омуртаг, обединил българи, славяни 

и траки в единен български народ. И сякаш ехото ни 

донася завладяващата песен на Орфей... 

     Авторът подробно ни разказва за боговете, които 

траките са почитали, и най-вече за Светилищата, 

едно от които е уникалният шедьовър на изкуството, 

изсеченият в скалите – Мадарски конник. Спира 

вниманието ни и на Светилището, идентифициращо 

се с "Лековната вода". 

     Не по-малко любопитни са фактите, говорещи за 

построените от траките крепости в местността 

Боженишки Урвич, Креща край Скравена, връх Голям 

Боровец, връх Острома, крепостта "Калето". Георги 

Георгиев ни повежда към едно пътуване в миналото и 

ни показва голямата тракийска могила в Старосел, 

изправя ни пред величествените крепостни стени на 

Хисаря, въвежда ни в раннохристиянската базилика 

от V век. 

     Особен интерес в книгата представлява 

найменованието на селището като община Алтън 

Таш. Срещаме се с някогашното Лъжане и лъжанци, 

докато докоснем до днешния Трудовец. 

     Читателят силно ще се впечатли от един израз: 

"За честта да се наричаш българин". Призовавайки ни 

да вникнем задълбочено в тази мисъл, авторът е 

непреклонен да допусне помаците да се наричат 

българи, заради омразата и верския им фанатизъм. 

Той говори с болка за 500-те години османско 

владичество, съпреживявайки трагизма на 

тогавашните поробени българи и български земи, 
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заклеймявайки кръвния данък и абсурда децата на 

българите да станат българоубийци (еничари). 

     В новите разкази на Георгиев намира своето 

заслужено място и едно "малко бижу на 

средновековната архитектура" – Манастирчето 

"Свети Георги". Само един родолюбец, какъвто е 

нашият съгражданин, може да опази за идващите 

поколения народната памет, както и да жадува 

реставрацията на манастирчето и антропологичния 

анализ на скелетите, открити в гробниците. 

     Във втората част на книгата авторът подробно 

проследява дългия процес на родовете, формирали 

селището (днешния Трудовец). Разказва ни за първата 

заселена махала – Манастирица, за родовете: 

Пейовски, Трънкарски, за Геровския род – 

основоположник на махала Черниш, за Панчовци, за 

Ватев род, за махалите Бистрица и Калница, за рода 

на Свещеник Иван поп Илиев, както и за редица 

свързващи родове: Цанови, Коновеца, Таранджука, 

рода Димитров, Джуранов... Спира се и на 

нарицателните имена на отделни членове на 

фамилиите. С признателност разказва и за училищния 

музей – музейната сбирка, открита по повод 190-

годишния юбилей на образователното дело в Трудовец. 

     Благодаря ви, г-н Георгиев, за стойностния 

краеведски труд, с който село Трудовец може само да 

се гордее! Нека не пресъхва родолюбивият извор в 

душата Ви! 
 

  С уважение: Даринка Петкова – преподавател по български 

език и литература в ОУ "Любен Каравелов" – с. Трудовец 
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Предговор 
към второто издание на книгата 

 

     След известно размишление, отново сядам на 

работната маса. Чувствам се задължен към 

читателите на първото издание и към тези, които 

тепърва ще вземат в ръце книгата. Да, има какво да 

се добави, да се коригират факти с по-нова  

информация от читателите, представители на 

родовете, както и печатни грешки. Длъжен съм да  

удовлетворя обществените интереси. Вярно е, 

книгата няма обществена поръчка. В този случай 

задължението и отговорността пада върху автора, 

но всички трябва да сме съпричастни. Проучването на 

историята на селищната система в котловината е 

дълг към интелектуалците, общинските и държавни 

институции. 

     На първия въпрос – Защо Траките?... Нали те са 

първите! Дал съм достатъчно мотивировка, има 

свободни ниши. Славяните са един достоен 

първородител, ще ги подкрепя! За Прабългарите, 

много са документите за първата Българска държава 

– Волжка България, по средното течение на р.Волга и 

за хан Кубрат и неговите синове. 

     За родовете и представителните личности съм 

посочил критериите, придържал съм се към тях! Не е 

по силите на един човек да обхване и да опише като 

цяло родовете, клоните и върховите разклонения. За 

пропуска на някои родове, да, има непосочени и все пак 

да припомня, че една голяма част от родовите 



 8 

фамилии са включени в първата ми книга "Родословна 

хроника". Това са живущите на ул."Хаджи Димитър", 

ул."Янтра", ул."Тутаракан", едно сериозно изследване 

за картината в началото на XX век. Там ще намерите 

разклонението на Узунски род в лицето на наследника 

на Стоян Миков, на родовете Ташо Цанов Ташев, 

Васил Нонов Стоянов, Иван Нонов Стоянов, Петко 

Велчов, Стамен Стоянов Геровски, Мико Генчев, 

Георги Бачев, Тодор Василев Тодоров и други. 

Възнамерявам да допълня родове, отнасящи се към 

съответната категория. Намирам за нужно да се 

създаде авторски колектив – има такава практика, 

който съвместно с родовите представители да 

разработи тематиката в пълнота. Трябва да се 

съгласим с едно, членовете на родовете и техните 

фамилии са затворени общности. Не всички са 

съгласни да се наруши статуковото и вътрешния мир 

чрез публикации. 

     На въпроса "Защо не са включени представителни 

личности, допринисли за икономическото развитие на 

селището?" ще отговоря: Това е друга тема, тя е 

разгледана подробно в предшестващи издания: 

Икономика, Промишленост, Селско стопанство, от 

други автори, със своите ярки представители като 

Цано Цеков Цанов, Димитър Цанов Димитров, Васил 

Драганов Цанов, Васил Петков Стоянов, инж. Цветан 

Иванов Нинов, инж. Цветана Иванова, инж. Пенка 

Ефтимова, дали мощен тласък на развитието на 

промишлеността и селското стопанство през XX   

век. 
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     Накрая ще добавя, досега е писано в една насока, в 

пристрастие към политическия момент и 

управлението. Да, има уклони, включвани са тези, 

които заемат ръководно място в политическа 

структура, в т.ч. техни представители, чиновници, 

държавни служители, апаратчици. Днес на дневен ред 

са по-ниската категория, която има по-висока 

представителност сред населяващите. И още, 

родовете се размиват, те са далеч повече от 100, 

както се смяташе първоначално. Причините са много. 

Да приемем, раждат се дъщери, които по-късно не са 

носители на родовия корен (ребро адамово). На второ 

място е миграцията. Мъжете са склонни да напускат 

родното огнище по социално-икономически причини, 

политически мотиви, професионална реализация. Сега 

вратите са отворени.  Да се преселиш в по-голям град, 

селищна система по икономически причини няма 

ограничение, не на последно место и в по-богата 

държава от ЕС, което е реалистично, границите са 

отворени. Да не забравяме демографската криза, 

раждат се по-малко деца. Във войните- Балканската, 

Междусъюзническата, Първата световна война, 

Втората световна война, си отива цвета на 

селищната система, това са повече от 70 убити 

граждани. Един анализ на броя на населението в 

селещето: след Освобождението 1878 год. - 1600 

жители, средата на миналия век приблизително 2640 

жители, в началото на XXI век, през 2003 год. - 3400 

жители. Селището постига един връх в брой жители 

по средата на 80-те години – приблизително 4500 

жители. Следва нов спад след демократичните 
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процеси 1990 год. Приходът от преселници е спаднал. 

Имат думата социалните работници и 

специалистите по демографските проблеми. 
 

      Георги Георгиев 
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Встъпление към познанието 
 

     В книгата "Нови разкази" проследявам навлизането 

и установяването в Ботевградската котловина на 

най-древния народ на Балканите – траките. За този 

уникален народ ние знаем толкова малко... 

     Траките, трети по численост в света, навлизайки в 

нашата котловина на племенни групи, намират 

благоприятна среда за живот и развитие. Те носят 

със себе си своите обичаи и традиции, вяра и 

духовност. Не оставят знаци за писменост, говорят 

на език, който не познаваме. Те обаче са изключителни 

майстори в стенописа и изобразителното изкуство, 

строят могили, светилища и некрополи. Има 

становище, че прочутият Мадарския конник край село 

Мадара е сътворен от траките. И досега не е 

известно с какви средства и способи. 

     Ще се опитам да дам отговор на някои въпроси, 

свързани с траките, като се спра на историята: 

произход, наименования, градища, крепости за защита 

и отбрана. Ще разкажа за тракийските могили, 

светилища и некрополи в нашия край. 

     Ще разкажа също за древните родове в село 

Трудовец и техните представителни личности. 
 

      Георги Георгиев 
 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

Част първа 
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Навлизане на траките на Балканския 

 полуостров 
 

     Траките населявали земите южно по делтата на голямта река, 

а по-сетне през IV век пр. хр. част от тях преминали Дунава, 

спускайки се на юг. Напуснали европейския континент и се 

заселили по бреговете на западния бряг на Мала Азия и 

многобройните елински острови. През следващия исторически 

период, намиращите се южно от Карпатите племена, отново се 

придвижили на юг и навлезли в древния елински простор на 

Балканския полуостров по поречието на река Марица, като 

отделни групи се придвижили на запад в Македония. По-късно 

тракийските племена масово, на вълни, напуснали южните 

Карпати и отивайки отново на юг се заселили в североизточната 

част на полуострова, след това отседнали по бреговете на река 

Екрене и бреговете на Черно море, като навлезли в Сакар и 

Странджа планина. Тук те формирали най-голямото Одриско 

царство при царете Ситилик, Терес, Севт I, Севт II и Севт III. 

Последвала криза при Кортис – социална, икономическа и 

политическа. Царството започнало да запада. Част от 

племенните групи, намиращи се в покрайнините, се откъснали и 

се придвижили на запад, като навлезли в масивите на Хемус 

планина, котловините, старопланинските проходи и 

продължили на запад и северозапад към Моравия. 

 

Локации на тракийските племена 
 

     Тракийските племена, които населявали най-северозападния 

край на днешна България, значителни по численост и по 

територия, били Трибалите. Това е по сведения на антични 

автори, които не са еднакво прецизни за отделните периоди на 

античната история на Балканите. Трибалите населявали още 

открая на V-VI век пр. н.е. онези области от северозапад, които 

по-късно станали и покрайнини на Одриското царство. По-
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вероятно някои клонове на Трибалите се разпрострели и по на 

запад, към долината на река Морава. 

 

 
 

Приблизителна локация на тракийските племена 

 

     Земите на Трибалите граничели на запад на широк фронт 

непосредствено с Дарданите, докато на северозапад част от тях 

граничели със Сигините. Като се движим на север и на 

югозапад, племенната територия на Трибалите се допирала до 

горното течение на река Оискос, с други думи днешното 

Софийско поле. Тук Сердите били от племената, които 

преобладавали по численост. Те достигали до племената на 

Дентелетите, а на места в селището и до река Оискос. Във всеки 

случай, както през ранните периоди на античността и по-сетне, 

Сердите и техните съседи се намирали в толкова активни връзки 

помежду си, че могли да си влияят активно. Това нейзбежно 

довело до смесване между отделните племенни групи, особено 

когато общуването било интензивно. Отделни племенни групи 

преминавали Хемус планина и достигали до южните склонове 

на планината, като още в предримско време повлияли на 

определено ниво на материалната и духовна култура. 
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Следи от траките 
 

     Стъпили в котловините и Старопланинските проходи, 

траките започнали да строят градища от изток на запад: в 

Острома в котловината, Правешка лакавица – разлома на река 

Витомирица, Голям Боровец, Креща Скравена, Боженишки 

Урвич, Кортин Люти брод, на юг Новачене, Литаково, Врачеш, 

Зелин и по на изток в югозападната част на село Трудовец. Най-

високото ниво на градищата било 1200 м. Тези градища са 

доказани при едно от последните проучвания на археолози от 

БАН, като през 1983 г. са намерени руини от стари жилища и 

локални крепости. Отседнали на територията в котловините, 

траките започнали да се пригаждат за мирен живот. Те строяли 

жилища, които представлявали четири кола забити в земята, 

свързани с оплетка от пръти отвън и отвътре обмазани с глина, 

лека покривна конструкция от греди, покрити със суха трева, а 

най-отгоре с пръст за изолация. Към жилището прикрепвали 

ограда за домашните животни. Градището в село Одар (Лъжане) 

било изградено на възвишението Кунчовци в най-южната част 

по поречието на река Градещница. Тази част от местността 

предлагала най-голяма сигурност. Траките се отдали на мирен 

живот, култивирали местността, отглеждали земеделски 

култури – пшеница и най-много ечемик. Пасяли стадата с 

добитък по тучните морави, а в местностите на север от 

Лакавишки скат отглеждали лозя. Познавали вегетацията и 

ферментирали гроздето до крайни продукти. 

     Установил се на място, този етнос развивал традиции и вяра, 

изповядал религия, почитал богове, строял могили и некрополи, 

посветени на различни области от живота. В котловините на 

изток и на запад има построени повече от 20 броя на източната 

и повече от 20 броя на западната част, като общото число 

надхвърля 40. В района на село Лъжане има 6 броя могили плюс 

една малка в местността "Кунчовци". По-известни от тях са 

Сипалница, Копана могила, във Влашко поле и две в ракитака 

на местността "Долна Горка". 
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Тракийска могила "Сипалница" 

 

     Могилите не са проучени, може да се каже дори, че са 

разграбени. Малката могила в местността "Кунчовци" е 

отворена през 1983 г. и са открити останки от скелети, от които 

не е взета проба за антропологичен анализ. По-ниско на овала в 

разлива откриват счупена делва на парчета, която не успяват да 

възстановят. Голямата могила "Сипалница" е отворена от изток 

в началото на XX век, но няма данни за разкрития. Копана 

могила, намираща се в северозападната част на селището, 

отстояща на 300 м от махала Манастирица, е разкрита и 

ограбена в древността. В края на миналия век личаха следи от 

тухлените стени на погребалната камера. Могилата на Влашко 

поле е в двора на Земеделската кооперация. Направен е 

повърхностен опит за разкриване от вандали. Характерно е, че 

проникването е плитко и по височина. Научно и дълбочинно 

разкриване липсва. 

     За могилата в местността "Кунчовци" разговаряме в 

квартала. Събеседници са Георги Христов Цеков, Стефан 

Иванов Стаменов, Веселин Цанов, Борислав Василев и Георги 
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Николов (Пантата), преселник от средата на XX век. Всички са 

живущи в Горния край на селото, работили са по полето, 

членове са на Ло0вната дружинка, Георги Николов е любител 

колекционер на антични монети. Питам ги: "Могилата като 

следа от древността, тракийска   или гробница на живущите в 

местността "Кунчовци"?" Отговорът е: "Тракийска могила". 

Илия Попов твърди: "Могилата се намираше в тревната площ по 

средата на пътя, водещ до местността Стубеля." Вярно е, 

встрани на околното пространство имаше паметници на 

погребани жители от близкото селище. 

     Могилата, намираща се в "Ракитака", местността "Долна 

горка", отстоеше на около 100 метра южно от коритото на река 

Йования по западните граници на селото. Тя попадаше в единия 

край на ливадата, собственост на дядо ми Георги Петков. Всяка 

година през лятото, синовете на дядо косеха ливадата. Ние 

внуците помагахме в пластене и събиране на тревата. Говоря за 

средата на 50-те години на миналия век. Могилата в основата бе 

приблизително 20 м в диаметър, в горната част на овала 10 м, а 

по височина 6 м. На най-високата част липсваха знаци. Беше 

обрасла с трева. От едната страна на запад допираше до 

водниста част, обрасла в ракитак. Ние, братовчедите Иван 

Георгиев, Иванка 0Ценова, Василка Петкова Кръстана Василева 

и аз, се качвахме на върха, играехме и се спускахме по тревата 

като с шейна. Мина време и след продължително отсъствие в 

началото на 60-те години, когато се върнах в селото, могилата 

бе разорана, най-вероятно при селскостопанските мелиорации 

от ТКЗС. Когато започнах да пиша книгата, разговарях с Васил 

Петков, бивш председател на ТКЗС. Отговори ми, че няма 

представа, най-вероятно разрушаването е станало при 

предшестващия председател. 

 

За некрополите 
 

     Основен елемент в могилата бил некрополът. Той служел да 

приеме труповете на загиналите във войните, на тези от 
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естествена смърт и на доброволно, по жребий простили се с 

наземния живот. Спечелилите жребия се страхували. В тези 

случаи отнемането на живота ставало по много жесток начин. 

Некрополът се строял в центъра на могилата, като размерът се 

определял от конкретния случай. Най-често некрополът 

представлявал правоъгълна камера, изградена от тухли или 

оформен камък. Труповете се полагали в камерата, оставяло се 

място за оръдията на труда, от бита, бойни средства – лъкове, 

копия, къси мечове, колесница и други. 

     За богатите траки било прието да се оставят коня и 

домашното животно, по - често кучето, което да ги пази в 

задгробния живот, също и любимата жена. Оставяло се място и 

за съкровишето – златни и сребърни монети, а за жената 

украшения от благородни метали. Именно те били предмет на 

интерес за разграбване от живущите в района жители, а на по-

късен етап от иманярите. След приключване на ритуала, 

камерата се затваряла, отгоре се поставял знак, който най-често 

бил овален камък. 

     Ние трябва да се гордеем с разкритията, дело на археологията 

и на граждани, които са уникални. Те не са предмет на 

разглеждане в тази книга. Основание за гордост дават откритите 

останки от руини от жилища и откритата мраморна колона от 

римско време в зоната на предполагемото трасе на 

древноримския път Ескус в местността "Рибни вир"- Врачеш. 

Проучването на могилите в селищната система в двете 

котловини не е завършено, тъй като не достигат средства. Да се 

надяваме, че този проблем в бъдеще ще бъде решен. 

     За тези, които се интересуват, на мраморната колона, открита 

в местността "Рибни вир", след реставрация, археолозите четат 

следния надпис: 

 

На нашите господари Валентин Велент и Грациен, 

победители и триумватори, винаги свещени 

 

      Фрагмент от тази колоната се съхранява като експозиция в 

Общинския исторически музей гр. Ботевград. 
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Мраморна колона, открита в местността "Рибни вир  

 

`Стратегически пътища 
 

     Още в древността, при навлизането на легионите на Древен 

Рим при походите до Обетованата земя и Източната Римска 

империя, започва строителство на основни и свързващи пътища. 
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Основни и свързващи пътища 
 

     Един от главните пътища бил Друма, по трасето север, 

Видин, Враца, котловината, Сердика, Битоля, с много 

свързващи пътища. По пътя са преминавали войските на Филип 

Македонски при походите му в Древна Персия, римските 

легиони във войната с Асеневци през 1118 год., войските на 

Търновското царство до Македония. 

     Свързващият път Ескус бил по трасето Сердика, 

Старопланинските проходи, Хемус планина, Арабаконак, пътят 

по течението на река Бебреш, котловината, землището на с. 

Врачеш, старото ханче "Рибни вир". Движейки се на изток е 

местността "Зелин", следва възвишението "Кунчовци", Лъжане. 

Пътят се вливал в основния път Друма, пролома на река 

Витомирица, Правец, Етрополския балкан, Етрополе, 

Златишкия проход, навлизал в Средногорието, на юг Хисаря, 

Филипополис, Родопите и Беломорието. 
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Главен път "Друма" 

 

 
 

Свързващ път "Ескус" 
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Траки, духовност, общество 
 

     Названието "Траки" (на гръцки "Траке") е сборно, 

обобщаващо име на целия тракийски етнос. С други думи, 

етносът представлява всички тракийски племена, които 

населявали земите на юг от река Дунав, на сродните в етническо 

отношение многолюдни етнически групи - гети и даки, в много 

редки случаи обединени в мощни за времето държави. Гръцките 

летописци отразявали макар и рядко важната роля на отделни 

тракийски владетели като Кортес, Ситалик, Котис, Спартак. 

     За времето си траките били едри хора, белолики, с руси или 

червени коси, синеоки. Мъжете били облечени с дрехи от тънка 

кожа, а жените с туника. Най-популярен и оригинален портрет 

на тракиец е главата на одриския цар Севт III от IV век пр. хр. 

Изобразена е на монета от царството. Представлява хубав 

възрастен мъж с гъста заоблена брада и мустаци, постригана 

коса. 

 
Монета на Севт III 

 

     Младите траки израствали като войни и ловци, добивали 

сръчности, свързани със занаяти и изкуство в непосредствени 

упражнения и борби. Ходяели на лов, преследвали диви 

животни, обяздвали коне, състезавали се. Тези здрави и силни 

мъже, калени в живота, били храбри и неустрашими в битките. 

Те превръщали войната в занаят. Жените им били белолики, с 
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руси или червени коси, облечени с тънки туники. Били по-

свободни. Ставали съпруги по волята на родителите си. Хородот 

съобщава, че мъжете купували с пари девойките. 

     Траките говорели на език, който е част от голямото индо-

европейско семейство. За съжаление не оставили писменост и 

тяхната история и култура е безмълвна. За тях пишат гръцки и 

латински автори - летописци. Те били наемани от гърци и 

латинци за участие във войната за Пелопонес. Най-страшните 

войни били във въстанието на легендарния Спартак.По време на 

походите носели леко облекло от кожа, на тялото хитони, отгоре 

наметнати с шарени ямурлуци и обути с ботуши от лисича кожа. 

Били въоръжени с копия и лъкове, препасан колан със стрели, 

къси мечове. Водели боя тактически, с пехота и конница. 

Ударната сила била съставена предимно от богатите траки. 

     Старопланинските пътища Друма и Ескус давали възможност 

за повече контакти и развитие на духовен живот: Посещение на 

манастири и църкви, на традиционни оброчни места като 

Тържишкият манастир, село Струпец на запад. Той бил център 

на търговия със зърнени храни и манифактура – дрехи, ризи, 

гащи, обкантени с гайтани, с домашни пособия – делви, гърнета, 

тави, подници и други подобни; Слушане на църковни 

проповеди в църквата за седмична отмора; Посещение на 

църквата в село Скравена, на север манастира "Св. Архангел 

Михаил"; Манастирът в Чекотина, който е възстановен след 

кърджалийския погром през XVII век, център на християнски 

проповеди, на свещенослужене, на подготовка на духовни кадри 

за откриващите се килийни училища, на просвета, на седмична 

отмора за миряни; На култовата църква манастирчето "Св. 

Георги", село Лъжане, център на традиции за честване на 

празника, събори и други; По на изток манастирът "Св. Теодор 

Тирон" край Правец, заличен във времето на владичеството и 

възстановен от гражданите, превърнал се в център за укрепване 

на християнството сред травмираното население по време на 

ислямизацията в региона; Витомирският манастир в Етрополе 

бил място за провеждане на просвета, препис н разпространение 

на книги и църковно пеене. 
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Възвишение Кунчовци 
 

     Възвишението Кунчовци е древно градище. Намира се на 

югозапад от днешното селище. Няма изследвания от какъв етнос 

е било населението. Като проследим това, което е останало, 

можем да твърдим, че в най-ранните години са били траки, но от 

коя племенна група са, трябват доказателства. 

     Погледнато отгоре, възвишението представлява оформен 

овален четириъгълник със специфична структура на градежа. В 

центъра има заоблена форма. В двата края на запад плавно се 

спуска в пролома на р. Черниш. На изток достига бреговете на 

р. Рогачевица, а на юг се издига до р. Градешница. На север 

плавно се спуска към равнината. В ниската част е свързващият 

път Ескус:- София - прохода - Зелин - Кунчовци и Друма на юг. 

Пълна загадка за археолози и познавачи на тракийското 

строителство. 

 

 
 

Възвишение "Кунчовци" 
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     Какви се белезите и следите от древните строители: На върха 

на пирамидата е Кръстът и тракийският некропол, овален камьк. 

На юг жилищата представляват ниски каменно-паянтови сгради, 

покрити с пръти, суха трева и пръст, в руини. На север са 

каменно-паянтови сгради на един и два етажа, покрити със 

здрава дървена конструкция, на по-късен етап керемиди. 

     Има още един факт: До средата на XX век надземното 

пространство на възвишението (тракийската могила) е чисто от 

храсти. Само в дълбочина на юг се забелязват редки дървесни 

видове. На юг траките изповядат традиции, почитат светилища, 

търсят сигурност, вода и строят малки жилищни домове. 

 

 
 

Гранитен блок, показващ мястото на древното селище 

 

     Привеждам един спомен от средата на века. Вече съм 

тийнейджър и в деня на празника (оброка) в местността 

"Кунчовци", стрина Цона Панчева държи с по една ръка мен и 

Карло Иванов (Доктор Иванов). На гърба е задянала цедилото с 

хранителни провизии. Отиваме пешком на оброка. По пътя 
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вървят колони от поклонници. Неусетно, боричкайки се, 

пристигаме, качваме се на върха и питаме за Кръста. Показват 

ни малък оформен кръгъл камък, чист, без знаци. 

Пространството наоколо е песъчливо. Тук-там има чакъл. 

Стрината сваля цедилото, постиля встрани покривка и поставя 

храната. По-възрастен гражданин благославя храната, взема къс 

от баницата, завива я във вестник и я оставя до камъка. После 

прелива с вода три пъти камъка. Предава шишето с вода в 

нашите ръце и ние също преливаме. Връщаме се на трапезата, 

похапваме баница и други лакомства. До нас няколко групи 

хора също празнуват. Чуват се по-високи гласове: "Наздраве! Да 

ти е здраве!" Привършваме, движим се надолу към селото. 

Пристигаме вкъщи рано следобед. 

     В написаното дотук за възвишението Кунчовци се откриват 

някои противоречия: 

     От една страна, в ниската част на овала има малка тракийска 

могила, която е разкрита от археолози, но за нея няма данни и 

не са направени заключения. В централната част на 

Възвишението е некрополът. Там е открит овален камък, който 

е един от елементите на тракийската могила. За сведение на 

читателите, при посещението ми в Старосел на групата ни бе 

показан овален камък, който се намираше на върха на 

пирамидата. И на двата овални камъка, които съм виждал, 

нямаше знаци. 

     От друга страна, говорим за некропол, който по-късно е 

характеризиран като кръста. Населението го нарича оброка и на 

това място се провежда божествена литургия. В по-ново време 

там е поставен кръст, а на няколко крачки от него паметен знак, 

изработен от бял мрамор. На този знак е изсечена фигура на 

отворена книга, която се намира ниско в основата на паметния 

знак. Всичко това е според традициите на християнското 

вероизповедание. За мен това са пълни противоречия. Най-

вероятно те се дължат на разнородния състав на живущите на 

територията на Възвишението: траки, славяни, защо не и 

прабългари - няма данни. 
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Контактите 
 

     Траките изпитвали многобройно влияние от общуването с 

други племена, носещи разлика в етническия произход чрез 

контактите, бита, традициите, вярата, религията, влиянието на 

езика (гръцки, латински), на климатичните условия и 

ландшафта, не на последно място на античната култура, на 

променящата се социално-икономческа и политическа среда, 

налагането на Византиизма, нахлуването на славяните на 

полуострова, което води до промяна на тракийския етнос. 

     Преминаването на стратегическите пътища, прекосяващи 

земите, които владеят в зоната на градищата, оказвали силно 

влияние на местовладението, организирали се наблюдателни и 

стражеви кули, строяли се крепости за местна отбрана. 

 

Земята. Природните дадености 
 
     Стъпили в котловината*, траките я намерили непроменена, 

ландшафтът бил запазен. Условията били подходящи за живот, 

земята приказна. Почвата, богата на хумус, била подходяща за 

развитие на земеделие, скатовете песечливи и чисти, подходящи 

за отглеждане на лозови и овощни култури. Горите били гъсти и 

обрасли с вековни дървета – бук, габър, дъб,елха, тополи. 

Горските масиви пълни с дивеч – елени, диви свине, кафява 

мечка, по скалните зъбери коза , зверове други Във водите- 

пълни с животински свят, улавяли риба, преработвали я за храна 

и за изхранване на домашния добитък. В ниските прагове реките 

са носели скални отпадъци, пясък, богат на благородни метали – 

злато и сребро, подходящо за преработка. 

     Котловината била като "одър", защитена от всички страни. 

На изток граничела с предпланините на Етрополския балкан, с 

разделителна линия племенни групи Одреси и Трибали. На 

запад достигала пролома на река Голям Искър и Врачанския 

балкан, с разделителна линия тракийски племена Одреси и 
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Трибали. На юг – Било планина, част от предпланините на 

Стара планина, с разделителна линиия тракийското племе Серди 

и на север Западен Лъкавишки рид, Дрогой Балкан, с 

разделителна линия Трибали и Одреси. Условията били 

благоприятни за живот и стопанско развитие. 

 

 
 

Геоморфологичен раздел на източна и западна част на 

котловината 

 
* По решение на Института по Геодезия при БАН от 1984 год. 

Ботевградска котловина се разделя на източна и западна част 

като резултат на пропадане на тектоничните плочи в 

дълбочина. Източната част това е Правчанска котловина, а 

западната е Ботевградска котловина. Геоморфологичният 

раздел между двете котловини върви по линията на горното 

течение на река Бистрица, възвишението Мъртви мъж, 

средното течение на река Калница, перпендикулярно на 

Лъкавишки скат на север. 
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Орфеизмът и траките - златен век 

в укрепване на държавността 
 

     Разширението на Българската държава, процъфтяването на 

културата и образуване на единен народ станало през IX век. 

Начело на държавата стоял хан Омуртаг. За времето той бил 

един от най-големите предводители на българския народ, 

вдъхновяван и импулсиран от духа на народа. 

     Омуртаг възстановил разрушената българска столица 

Плиска, извършил крупни строежи. Продължил заздравяването 

на държавата и обединението на трите етноси - българи, славяни 

и траки в единен български народ. Поощрявал изкуството. 

Негово дело е създаване на най-големия скален релеф в Европа, 

запазен до днес в село Мадара - Мадарски конник*. Строял 

селища, дворци, крепости, пътища - водни и сухоземни. 

Постигнал траини споразумения със своите съседи – 

византийци, франки и хазари. В резултат на успешните военни 

походи и дипломация българските земи нарастнали повече от 

два пъти. Приобщил всички славяни. Потомците на 

Кубертовите българи от Панония и Битолско станали поданици 

на българския владетел. България станала център на важни 

военни и търговски пътища за Югоизточна Европа.  
 

 
 

Мадарски конник 
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     Траките са имали висока духовна култура. Развивали са 

различни изкуства, поезия, музика, изобразително изкуство. 

Това се вижда от изсечените монети и особено от стенописите и 

съкровищата, намерени в селищните могили. Това са уникални 

храмове със световно богатство, запазени от древността. 

Невероятни и единствени в света са златните и сребърни 

съкровища: Вълчитрънското, Панагюрското, Рогозенското и 

Варненското. Изделията са прекрасна изкусна изработка и са от 

най-старото обработено злато в света. 

     Няколко думи за Орфей: Той действително е живял. Бил е 

син на Аполон или на тракийския цар Еагър, негова майка е 

нимфата Калиопа. Орфей бил духовен водач на траки и елини. 

Почитали го като велик пророк. Свирел на лира и пеел, 

завладявайки слушателите.  Душата му станала душа на Тракия. 

     Духовно течение в религиозен план било Богомилството в 

България като направление на създаване и прехвърляне в 

Западна Европа – Франция, Италия, където оставя трайни следи. 

 

* Летописците, позовавайки се на историческите извори, 

пишат: "В началото на 8-мия век Хан Тервел се срещнал с 

детронирания император на Византия Юстиниан ІІ-ри. 

Юстиниан го помолил за помощ да си възстанови короната 

като в замяна обещал дарове и да даде малката си дъщерия за 

жена. Тервел приел, в 705 год. с 15 хилядна българска войска 

обсадил Конститинопол и с негова помощ Юстиниан си 

въстановил императоркия престол. Юстиниан удържал на 

думата си. Дарил Хан Тервел с богати дарове и злато, 

отстъпил територии на Българското царство, дал му за жена 

малката принцеса, като за последното няма доказателства. 

Присъдил му титлата КЕСАР, най-високият сан в Империята. 

В знак на спомен, приблизително 705 г., Тервел заповядал да се 

изсече в скалите край днешното село Мадара, Шуменско  

барелеф на местосветилище на езически храм на бог Тангра. 

Барелефът представлява българския владетел в победоносна 

сцена, убиващ с копието си лъв. В скалата е изсечен надпис 

"Иператорът успя да победи благодарение на моята помощ" 
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Вяра и богове 
 

     Както при всички хора и в живота  на траките има почитание 

на онези сили, които те са откривали в заобикалящата ги 

природа и с които са свързвали съществуването на човека. Ние 

можем да схванем преимуществената форма на почитание на 

пещери, скали, местности, естествени извори, вековни дървета. 

Тази отдаденост постепенно преминала в образа на божества, 

оформени с различни функции. 

     Тракийските племена не са стигнали до политическо 

единство. Етническата раздробеност се проявява в областта на 

религията. Това е различие във вярванията на един народ с 

еднакъв етнически произход. Тракийските представи не се 

контролират в една религиозна форма. Било вкъщи, било на 

определени места, траките извършвали култови действия. В 

примитивната религия съществува принципа "давам, да дадеш". 

Божествата получават дар за да може да се изпълни молбата. 

     Ето боговете, които траките почитат: 

     Богината Бенедита (в гръцкия мит Димитра), от изнесените 

данни в гръцката митология (гръцки летописи) тя се отличава 

като мит и типаж спрямо гръцката богина Донедита. Богинята 

Бенедита  покровителства вегетацията, тя е богиня на лова, на 

вековните дървета и най-сетне на плодородието. Тя черпи сили 

от подземния свят. Който иска да научи за митичната сила на 

богината Бенедита да посети светилищата в кърджалийските 

села Нонково и Женда - местността Тангардък КАЯ. Темата е 

Храмът на Великата богина майка на Тракия. 

     Бог Дионис е бог на вегетацията и оттам на подземните и 

надземни сили, бог на лозята – силите в земните недра имат 

връзка с подземния свят и задгробния живот. За него пишат 

гръцките митолози и се прекланят пред божествената му сила. 

Най-ярък представител, оставил следи в България, са 

тракииските две могили в Старосел, разкрити и проучени от 

българския археолог академик Георги Китов и професор 

Николай Овчаров. 
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Светилища 
 

     Светилищата са най-често свети места, обожестявани с името 

на божията майка Бенедита. Те можели да включват извори, 

пещери, скали, природни дадености, храсти и растения. 

Тракиецът полагал грижи, оформял ги, изсичайки скалите 

правел пролуки за слънцето, спомагал процеса на вегетацията, 

за него те били свещени. Допускане на хора от друг етнос се 

считало за поругаване. 

     Едно от най-срещаните светилища е това на Мадарския 

конник. В полосата на Било планина, в селището били 

изградени няколко светилища. Почитани са два броя. Третото 

светилище не е идентифицирано. Най-вероятно то се намира по 

коритото на Градешки дол,или местноста „Болованя„ има следи. 

     Първото светилище се индефицира с "Лековната вода". 

Намира се в полите на връх Ветрилото в Било планина, с 

надморска височина от 720 м. Изворните води идват от недрата 

на земята като дебита е 8 до 10 литра на минута. Те образуват 

малко езерце, оттичат се по-ниско около 300 м, разливат се в 

поляна. Водата е каптирана и изтича през красиво оформена 

чешма. Водата е целебна - за очи, за черен дроб и отделителна 

система, за плодовитост на младите жени. Пространството на 

извора от едната страна е обрасло с дървесни растения - 

оранжав и червен глог, високи многовековни дървета от 

видовете габър и бук, от запад има висок многовековен дъб, цяр. 

По линията на оттока растат високи тополови видове. На 

чешмата може да се измиеш, да плискаш вода по лицето си, да 

пиеш, както и да оставиш дар монети, дрехи и предмети за 

употреба. Необходимо е да се спазва тракийската митология - за 

да получиш трябва да дадеш. Изворът има публична известност. 

Георги Цеков твърди за намерени монети - грош, производните 

на лева, румънски леи, сръбски динар. Красимир Коцев казва, че 

неговата майка, която е родена в махала Разлив, в детските 

години го е водела за ръка в зоната на извора за да даряват 

дрехи за първа и втора употреба. Пред чешмата има горска 
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поляна, обрасла с многообразие от редки билки - жълт и червен 

кантарион, равнец - феномен на плодородието и укрепване на 

здравето. Сутрин се чува звънът на хлопатарите, този на 

звънците. Млади овчари, преметнали геги през рамо, подвикват 

на стадото овци. Богинята е неспокойна, висок е броят на 

незаченалите млади девойки. 

     Помествам легенда, публикувана в един многотиражен 

вестник, посветена на Спасов ден: 

     Млада булка в предшестващия ден е в подготовка, изкъпала 

се, опекла пържолите, взема павурчето с ракия, котелката с 

кърпи, готви се за празника. Преваля полунощ, зазорява се и тя 

навлиза в отсега на горската поляна, чува се звънът на 

хлопатара. Младият овчар показва феномена на плодородието, 

тревата леко се разклаща. Призори булката е вкъщи. Минава 

месец, два, снагата на булката търпи промяна. Дружките, две 

от съседите, казват: "Те ти булка- Спасов ден".Прието било 

да не се зозлови, на младите се пожелавало здраве 

благоденствие и щастлив живот. 

     Второто светилище се намира в местността Липов преслъп, 

Било планина, с надморска височина 1200 м. Представлява 

скален отсек, през който изтича от три отвора вода. Наподобява 

полов орган на млада жена. Местните го наричат трите пи.ки. 

Дебитът на струята е приблизително 10-12 литра на минута. 

Питам внимателно планинари туристи, членове на ловното 

дружество, за наличието на пещера, заслон от скален навес – 

няма такъв. Водата изтича, като образува малко езерце и се 

влива в оттока на река Рогачевица. По думите на Георги Цеков, 

водата в езерцето е източник на вода за пиене на горски 

животни - млади сърнички, еленчета, козички, диви прасенца. 

Околността на пространството е обрасла с трева, храсти и 

високи дървесни видове - многовековен бук и габър. По линията 

на оттока на река Рогачевица има високи многогодишни ели, 

елшови дървета, липи. Водата е биологично активна, зародиш 

на многообразието на природата с влиянието на слънцето. 

Липовият цвят пада във водите на езерцето и действа като 

катализатор на вегетацията. Богинята се усмихва отвисоко, 
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задоволена. Да си представим вечерната картина до езерцето, 

зазорява се, приижда еленче, козле, пият жадно, млада свиня, 

довела прасенца. 

    Още за светилище "МАДАРСКИ КОННИК": Има повече от 

240 броя, построени конника, светилища по света. Те не могат 

да се сравняват с оригинала, построен в село Мадара, който е 

едно скулптурно изображение, изсечено в скалите, шедьовър на 

изкуството. И до днес учените и археологичните работници 

нямат отговор за технологията и способите на построяване. 

 

Крепостите 
 

     Крепостите като средство за защита възникват още в 

античността. Котловината е в центъра на тракийските земи, те 

са на кръстопът, пресечни пътища за много племена. От север са 

хуни, скити, които се движат на юг към Беломорието, от запад 

на Латинците към обетовените земи и Цариград, войските на 

Филип Македонски за Древна Персия. Всички те грабят, 

опустошават и нанасят поражение на изградените градища. 

Първите крепости са с локално значение, по-късно те се 

свързват чрез видеонаблюдение, предупреждение за опасност. 

Изградени са Стражеви кули, които следят движението и 

сигнализират за опасност, разположени от изток на запад: връх 

Стражка могила, връх Голям Боровец, Креща Скрвена, 

Боженишки Урвич, Кортин Люти дол и на юг в Котловната. По 

на югозапад връх Ветрилото, Лъжане, който е доминиращ. 

     Крепостите се строят на скални възвишения, трудно 

достъпни. Крепостните стени се полагат направо върху скалата. 

Подбира се ломен камък, свързване по принцип не се прави. 

Стените по височина са ниски. В по следващите периоди на 

ранното средновековие, крепостите са надграждани като са 

ползвани за защита при нахлуването на турския нашественик. 

Легендарна е защитата, оказана на нашественика в крепостта 

Боженишки Урвич и на връх Голям Боровец, тези на изток 

Правешка Лъкавица, връх Острома. 
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Крепостна стена в местността "Боженишки Урвич" 
 

     За крепостта "Калето", намираща се на югозападния отсек 

Лъжане, знаем малко, повече от любители и останките към 

момента. Намира се на скално възвишение, добре защитено от 

четирите страни. Площ около 1000 квадратни метра, скална 

основа, покрита от западната страна с овални камъни в големи 

размери. От север, запад и юг недостъпна, с високи брегове, 

обрасли с тръни и средно високи дървесни видове. От югозапад 

стената е по-плавна. Изградени са три крепостни стени, от север 

50 м дължина и от юг дължина около 30 м. От запад подхода е 

непристъпен. От югозапад крепостната стена се състои от кули, 

които имат по-сложен архитектурен строеж по думите на 
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любители. Възможно е, да е имало ров, пълен с вода. Това 

налага защитата да ползва понтон за влизане и излизане. 

Крепостта позволява укритие за защита на част от живущите в 

градището и организирана защита на светилищата на юг в 

планината. Защитниците кореспондират със стражевия отряд, 

разположен на връх Ветрилото. Археологичните работници са 

длъжни на обществеността в село Трудовец. 

     В района на крепостта са извършвани многократно разкопки 

за търсене на съкровища и старини от иманяри. Отсек от 

скалния масив е взривен от вандали. На югоизточната стена, 

дълбоко в изкопа са открити следи от въглени, овъглени 

строителни материали и керамика от бита. Част от тях са 

предадени в читалището в село Трудовец. Илия Попов прави 

умозаключения, изложени в книгата. За разкопките и иманярите 

се разказват легенди. В една от тях се говори за открито 

съкровище, но следите на откритата делва със злато се губят. 

 

 
 

Крепостта "Калето" 

 



 39 

 

 
 

По пътя към крепостта "Калето" 
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Докосване до траките 
 

     Началото бе един слънчев ден, когато получих покана от 

лидера на дамската група Лили Цекова за екскурзия до 

Средногорието. Приех след известно колебание. Съпругата 

Мария ми каза: "Какво пък, Георги, отивай." 

     В уречения ден, добре екипиран, крача към сборния пункт - 

бензиностанцията в центъра на селото. Първото ми впечатление 

е, че пред автобуса са само познати жени от приятелската група. 

Някъде встрани от тях виждам Илия Попов и питам за Васил 

Пешовски. Оказа се, че той е извън състава на групата. Леко 

разочарован се качвам в автобуса. Ние с Илия сядаме на 

предните седалки до шофьора. 

     Пътуваме, отзад се чува тихият говор на жените. Минаваме 

Гълъбец, предпланините на Средногорието и неочаквано, малко 

уморени, навлизаме в Пирдоп. Към града проявявам интерес. В 

далечните 1959 г. и 1960 г. живях тук няколко месеца на 

квартира като стажант в Медодобивния комбинат - години на 

младост и усвояване на металургията. Наемахме квартира в 

дома на сестрата на Вълко Червенков. На пръв поглед градът 

нямаше промяна. Спираме за отмора и за чаша кафе. Отвън 

просещи хора търсят възнаграждение. Времето за почивка 

минава бързо и отново сме в автобуса. Неусетно пристигаме в 

град Сопот. Посещаваме къщата-музей на Патриарха на 

българската литература Иван Вазов. След това спираме в 

Карлово. Водещ по екопътеката и красивите алеи на парка е 

Стефка Василева. Качваме се до ВЕЦ. Подкрепяме Дафинка, 

бързаме. 

     Потегляме за Старосел - една от крайните спирки. В 

селището има указателни табелки за Винения комплекс. 

Плащаме входната такса. В двора ни посрещат токачките с 

мощен залп. Поема ни тракологът и ни показва могилата. В 

основата е около 6 м в диаметър, на върха до овалността 3 м. 

Караджова пита: "От коя племенна група са траките?" 

Отговорът е "на североизток одреси, трибали на запад". 
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Тракийската могила е разкрита и проучена от академик Георги 

Китов, намерил кончината си в процеса на работа на 30 м от 

могилата. Минаваме по стълбище в зоната на изваряване на 

гроздовата мъст. Проследяваме технологията и поставяме 

въпроси на технолога за разделянето на CH3OH /метилов/ от 

етиловия алкохол. По нови, вътрешни стъпала ни водят до 

основата на тракийската могила. На пода има два кръга, 

централен 1,20 м в диаметър и по-голям 4 м. Встрани на рафтове 

са подредени за отлежаване бутилирани вина в бутилки от 1 

литър. В центъра на малкия кръг има отвор, който води до върха 

на пирамидата. Въздухът е свеж, трепти. Заставам в центъра на 

кръга и трептенето се превръща в нещо необикновено - връзка с 

външния свят. С една дума, тук стават чудеса. Тракологът прави 

експеримент. Поставя ме по външната линия на малкия кръг, а 

от другата страна колежка от групата. Казва ми: "Кажи нещо!" 

Отвън достигат вълни. Казвам: "Ти си прекрасна!!!" Жената 

трепва, очите й притворени блестят. Може би си спомня 

миналото. Тракологът ни разпределя по външния кръг и казва: 

"Сега може да запеете една хорова песен". Жените отварят уста, 

пеят акапелно, мелодично, завладяващо, мощно. Въздухът 

трепти, чува се звън на стъкло. Това са чашите, подредени на 

плот за дегустация. Чуват се два до три тъпи гърмежа от тапите, 

освободили гърлата на бутилките за отлежаване. Получава се 

ефект на орфеизъм. Бутилките са пълни с младо, неузряло вино. 

Тракологът обяснява явлението с пад на налягането в залата от 

хоровата песен. Пита: "Вие сте професионални хористи?" 

Кимваме с глава в знак на не съгласие. Навън ме отделя от 

групата и повтаря въпроса. Отговарям, че част от групата са 

бивши хористи при читалище "Никола Ракитин" Трудовец. На 

излизане от двора токачките ни изпращат с мощен залп! 

     Тръгнали, купуваме по 1 л вино от фирма Старосел. Бързаме, 

предстои ни посещение на голямата тракийска могила. Спираме 

в подножието. Остават около 500 м. стръмен път до върха. Част 

от групата се устремяваме нагоре, води Мима. Плащаме входна 

такса. Влизаме в двора, после в залата на голямата тракийска 

могила. Тя представлява обширно пространство, хале с висок 
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купол. Вътре има колони от обработен мрамор в различни 

цветове (бял, сив). Стените са обковани с пана, на които има 

портрети на известни тракийски царе - Селтик, Терес, Севт, на 

работилите при разкриването на Могилата - академик Георги 

Китов, професор Овчаров. Времето е ограничено и служителите 

ни подканят да побързаме. Възразявам, че не са ни показали 

терната за отлежаване на младото вино, изсечена в скалата. 

Напускам последен. Долу на стартовата площадка групата е в 

очакване. Предстои ни обратен път през Копривщица. 

     Отново сме в автобуса. Първите 10 м. дъждът пада на едри 

капки. Неусетно поставям ръце да се предпазя от пряк удар. 

Шофьорът коментира, че сме попаднали в центъра на окото на 

циклона. Дъждът преминава в едри парчета град. Колежките зад 

мен са притихнали. Градът пада и удря здраво предното стъкло. 

По ламарината се чуват силни удари. Пътят е второкласен, 

провираме се под ниско разстлани клони, място за маневри 

няма. Изведнъж чуваме гръм и силна светлина ни приковава 

към седалките. Пада голям клон върху бронята на автобуса. 

Шофьорът спира и отстранява клона. Слушам равномерния такт 

на двигателя. Продължаваме напред. Циклонът се е преместил 

на север. Спираме в центъра на Копривщица. Чува се глас, 

Мария предлага почивка. Градът е залят от местната река. 

Наводнили са се уличните платна. Няма хора. Продължаваме, 

пресичаме Балкана. Привечер сме в Трудовец. Разделяме се, 

един по един отваряме чадъри и се прибираме в къщи. На прага 

пред входната врата ме очаква съпругата Мария. 

     Траките останаха в Средногорието. Споменът за този 

незабравим ден е като пътуване в миналото. 

 

Алтернативата 
(Докосване до траките - част  II, стратегически пътища) 

 

     На сборния пункт, помощник водачът Радка Шаламанова 

проверява пристигналите по места в автобуса. Представят ни 

водача на колата, не за първи път го ползват. Момчето познава 
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селото. Ние с Илия сме до водача. Жените се поместват по 

средата и отзад. Алтернативата е променен маршут по древния 

римски път ЕСКУС, свързващ Сердика с котловината (Врачеш, 

местностите Зелин и Кунчовци-Трудовец) вливащ се в 

стратегическия път ДРУМА. 

     А сега виртуално: Началната спирка е гара Яна край София. 

Включваме се по маршута за средногорските градове, 

преминаваме прохода Арабаконак на Стара планина. Спускаме 

се по поречието на река Бебреш. Пътят е неравен и разбит, с 

остри завои. Навлизаме във Врачешкото поле като преминаваме 

под виадукта на магистрала Хемус (най-високият виадукт на 

Балканите). Вдясно от пътя е местността "Рибни вир", където са 

открити останки от стар римски път. На това място от 

старинния античен път научни работници от института по 

археология при БАН през 1973 год. откриват ценна находка - 

древна римска мраморна колона. След разчитане на текста се 

чете: 

  На нашите господари, 

Валентин, Валент и Грациан. 

Победители и триумвиатори. 

Винаги свещени. 

     Чуват се думите на Иванка за колоната. Преминаваме 

виртуално по трасето.  Чува се глас "Учителко, като преминем 

Кунчовци, ще ни покажеш ли Йоловското?". Чува се залпов 

смях. Продължаваме на запад, стъпваме на пътя при разлома на 

правешкта река Витомирица, Правешки връх, Етрополе, връх 

Козница, спускаме се по Златишкия проход. Пътят е разбит от 

тежки строителни машини, от 2013 г. чака ремонт след решение 

на МС. Долу в равнината е град Златица. Поглеждам вляво, 

виждат се контурите на първенеца на Българската металургия – 

Медодобивния комбинат. Ето сега спомените ми от 1959 г., 

когато бях студент-стажант в Комбината: 

     На портала ни очаква инж. Радев, отговорник за 

стажантите. Прескачаме железопътните релси. Ниско по 

земята се стеле остър задушлив газ. Инстинтивно гледаме към 

комина. Инж. Радев се извинява, като обяснява, че това са 
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оксидни газове СО, СО2 и серен двуокис, който отпадат при 

пърженето на рудата в цех металургичен. Разработват 

технология за хващане на серния двуокис и хидриране до 

продукт сярна киселина. За стажа в златния цех не остава 

време. 

      По пътя към комина чувам гласа на Беба: "Ние в училище 

всички отдавна сме проминали с добър успех."  

     Отново за комина, той е най-висок на Балканите, 

приблизително 150 м.     А сега реално по маршута: 

Навлизаме в Пирдоп, правим кратка почивка, следват Сопот и 

Карлово. Посетили сме ВЕЦ-а, пътуваме по маршута, като 

преминаваме покрай къщата-музей на Апостола на свободата 

Васил Левски. Чуват се гласовете на Лили Цекова и на Ст. 

Василева да спрем, но се намира причина (закъсняваме за обяд) 

и отказваме (гладът победи патриотизма). Продължаваме 

напред към Хисяря. Съвсем неочаквано вече сме пред 

величествените крепостните стени на града. Те са построени от 

древните римляни в античния период на Балканите. През 293 

год. император Диоклециан дава статут на селището на град, с 

което започва неговото укрепване с масивни крепостни стени и 

проекти за нови градоустройствени решения. По своята 

запазеност и оригиналност в архитектурни решения, римският 

град Диоклецианополис се нарежда на едно от първите места в 

Европа. Влизаме през южната крепостна порта, след това по 

централната улица на парка спираме на сянка под клоните на 

голямо дърво. Влизаме в ресторанта, който е в края на парковата 

улица. Предлагат да ни приемат в салона на партера. Ние с Илия 

и шофъора сядаме на единична маса до фасадата и си поръчваме 

по една бира "Загорка" за разхлаждане, както и специалитета на 

заведението  – хисарска мусака. Жените в центъра правят дълга 

маса, поръчката се бави,  после салона замирисва на скара. От 

неудобство не се обръщам да погледна за твърдо питие. Масата 

е шумна, може да се очакват изненади. Ресторантът е в ремонт, 

учтиво ни напомнят за приключване. Дават ни се 30 мин. да 

разгледаме града. 
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     Ние с Илия сме двойка. Създаваме си план, гид няма. Първо 

минаваме  близко до крепостната стена, оставаме  с впечатление 

за нея като пройзведение на архитектурното стройтелно  

изкуство. Следват римските терми от IV век, римската 

обществена сграда от V век и римският амфитеатър от IV век. 

Припомням на читателя, че Древен Рим е провеждал социална и 

икономическа политика. Остана време и за раннохристианската 

базилика от V век. 

     На сборния пункт, където е автобусът, момичетата са ни 

изпреварили. Потегляме, излизаме през западната порта и 

хващаме пътя за Старосел. В автобуса цари пълно мълчание, 

няма коментар, момичетата са сити. Неочаквано се чува глас от 

последните редове, където са момичета: "Тук има ли мъже?" 

Надигам се, да няма кой комплимент да ти направи! Илия ми 

казва: "Кротко, Георги". Последва тишина. Чува се залпов смях. 

     Обратният път до Трудовец  е открит. Пристигаме, разделяме 

се уморени, но видимо доволни до следващото начинание. 

 

За наименованието на селището 
 

     XIV век са години на възход на изкуството и културата, както 

и загуба на суверенитет. Творците предчувстват и създават  

уникални творби. Историята на наименованието на селището е 

една дълга сага на превратности. Връщаме се назад към II век 

сл. Хр. Траките стъпват в котловината. Условията са 

благоприятни за живот. Коренът на думата "одрец" е "одър", по 

определение на етимиолозите "креват", на черковно-славянски 

език "легло". Това означава, че хората могат да се отпуснат на 

спокойствие, защитени са от четирите посоки  на ограждане. На 

север са скатовете на Стара планина, на юг билото на 

планината. На изток са предпланините на Етрополския балкан, а 

на запад разлома на Голям Искър и предпланините на 

Врачанския балкан. 

     Годините минават. В котловината настъпват промени. 

Преминават пътища. "ДРУМА" свързва най-северните градове 
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Видин и Сердика с Битоля на юг,  „ЕСКУС” свързва Сердика с 

югоизточната част на Балканския полуостров. Преминават  

воиските на Александър Македонски по време на походите до 

Персия, Римските легиони до централна България и обетованата 

земя Византион, и воиските на Търновското царство до 

Македония. От север на юг се движат скити и готи. Навлизането 

на Славяните е благоприятно, те са контакни, общителни. 

Понякога племенни групи на Славяни и Траки се сливат, 

размиват се. 

     Историята на наименованието на селища и местности 

показва, че особеностите в говоримия език водят до 

наименования. Например "одър" в "Одрец", връх Голям Боровец 

и по назапад връх Трудовец, местностите Недковец и Поповец, 

на запад селището Струпец, на изток Правец. За всички тях е 

характерно, че към корена на думата има наставка "ец". 

     В началото и средата на XII век от север и запад нахлуват 

Татарите. Те са агресивни, грабят, палят и опустошават. В 

средата на ХІІІ век са навлезли в централна България. Намесват 

се пряко в политическото устройство. Българската държава не 

може да се справи с нахлуващите. Цар Смилец (царува 1292 - 

1298 г.) се губи безследно. Живущите по поречията на селището 

се оттеглят на юг в дълбочина по поречието на р. „Градешница”. 

Без жители, селището отпада от административна регистрация. 

През XIII век държавата се тресе, заличават се селища. Това 

продължава и през XIV век. Първо се отцепва Добружанското 

царство, начело с Цар Добротица. На юг войводата Момчил е 

признат за деспот от Византия. На югозапад Крали Марко 

създава малко кралство Македония. По на север Стефан 

Лазаревич обявява малка Сръбска държава. 

     Да си обясним положението на нестабилност. Цар Иван 

Срацимир, владетел на Видинското царство, обявява за първи 

път включването на град Средец (1371г.) в пределите на 

царството. Търновското царство развива културна политика 

като строи църкви, манастири и храмове. Цар Иван Александър 

притежава най-голямата библиотека на Балканите. 

Държавността се разпада, спира се изграждането на нови 
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крепости. И в този план, разпокъсана България приема 

васалитет към Турция, която се утвърждава  като най-мощната 

сила. Загубили суверенитет, държавите падат една по една под 

турско владичество. В котловината бившето селище Одрец няма 

регистрация. Отделни жители, живеещи на юг, смътно си 

спомнят като легенда за селище с древното име "Одрец". 

     В XІV век България е загубила суверенитет. Турция е 

завладяла почти цялата територия на Българското царство. Тя 

приема административното деление на завладените земи при 

условията на Търновското царството, като включва Котловината 

към Никополски санджак. За непросветените, една значителна 

част от бившата Ловешка област остава свободна. Турция няма 

капацитет да покрие завладените земи и след превземането на 

Цариград 1451 год ще наложи владичество на цялата територия 

в края на първата половина на XV век. Регистрацията по 

Никополски санджак дава определението на селището като 

статут малка община с по- малко от 40 семейства и 

наименование "Алтън таш" (златен камък). То най-вероятно 

идва от откритите в разлива златни късчета и златен пясък, 

които подлежат на пресяване и последваща преработка. 

     В началото на XVI век при движението от изток на запад има 

промяна. Въведени са правила и ред по пътищата. Има повече 

държавност. Първите, които стъпват по поречието на река 

Черниш и реките Калница и Бистрица са пионерите. Предполага 

се, че те са от племенните групи на Славяни и Пра-българи. 

Траките не обичат промените. Ландшафтът в отделните течения 

на реките е силно променен. По течението на реките Калница и 

Бистрица коритата са плитки, водните потоци носят скални 

отпадъци и пясък, водите преливат коритата, наводняват 

местностите Разлив под Пешовци, Шумака, Елака, Брестака, на 

запад Скравенското, а Северозападната част на Манастирица е 

блатиста. По високата част на коритата водата се разлива и 

образува постоянен поток, канали, създават се басейни. 

Определението е „лъка”. Живущите наричат местността "Дълга 

лъка", като това наименование се запазва и до наши дни. В 

центъра водите на реките Черниш и Йования заливат Темуша и 
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Скравенското. Образуват се огромни басейни. Това продължава 

до пробива на оттока, където е Скравенското. Тази промяна дава 

възможност да се освободи морава за пасища при отглеждане на 

едър рогат добитък и да се събира сено за зимни условия, а по 

левия бряг на Бистрица земята да се култивира за отглеждане на 

зърнени храни – пшеница, ръж ечемик и царевица. 

     Някои автори краеведи внасят думата "лъджа". За 

непросветените, тази дума на турски означава "топли 

минерални извори", което е далеч от конкретния случай. 

     Благоприятните условия привличат нови заселници. 

Прииждащите говорят Лъка: ЛЪЖАНЕ, което се утвърждава. 

Първият писмен документ, в който се съобщава за името на 

селището ЛЬЖАНЕ е преписка към четвероевангелие от 1573 г., 

писано в Горна Митрополия. Преписката е заведена 1669 г. В 

нея се съобщава, че "баба Деа купува въпросното евангелие от 

Стояна Дойчинина от село Лъжане там беше и Филип 

Станиславов от Лъжане..." Документът подтвърждава 

компактността на селището, както и будността и просветността 

на населението. Да се говори за непросветеност е рисковано. 

Този въпрос съм го разгледал в книгата "Родословна хроника". 

     Новост е ролята на църквата към Тържишкия манастир 

"Пророк Илия", възстановена през XVI век. Манастирът развива 

активна духовна дейност, защо не и разпространение на книги. 

     Няколко думи за историята на манастира "Св.Арах.Михаил", 

с.Чекотина. Съдбата на манастира е същата като на останалите 

религиозни храмове – църкви и манастири в региона и 

котловината. Разрушена е архитектурата, вътрешната украса – 

икони, църковни отвари и богослужебни книги. Липсват данни 

за дейността на манастира през първите векове на 

потисничество. Новост е, че писмени данни за Чекотинския 

манастир се намират по-късно (отнасят се за петдесетте години 

на XVII век) в ръкописен псалтир, съхраняван в Народната 

библиотека. От тях се прави извода, че по това време 

Манастирът е действащ и извършва книжовна дейност (Генчева, 

1993.4 г.). Цялостното възстановяване е първата половина на 

XVIII век. За ролята на обитателта като духовен център – има 
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пряко влияние върху живущите в селището. За книжовността – 

разпространението на книги става чрез богомолци по места на  

църковни събори и празници. За просветеността – тя е на по-

ниско ниво спрямо тази, след откриването на килиини училища. 

Имаме реална просветеност след откриване на килийни 

училища в с. Боженица 1806 г. и Правец 1820 г. 
 

 
 

Църквата към Тържишкия манастир 
 

 
 

Старата църква към манастира "Александър Михаил" 
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     Освобождението от турско робство оставя името без 

промяна. В периода след това името се утвърждава. През 1937 г. 

селището става община. Преминаването от конституционна 

монархия в социалистическа държавност през 1944 г. води до 

промяна. През 1947 г. след приетата Наредба закон за местни 

органи за управление, село Лъжане запазва статут на община. 

Избрани са общински съветници. През 1950 г. е проведено 

заседание на Общинския съвет, на който се обсъждат две имена; 

"Трудовец" и "Черниш". След гласуване предложението за 

наименование "Трудовец" печели с мнозинство. Решението е 

внесено на общоселско събрание на общността и е подкрепено с 

болшинство. Регистрацията е заведена от държавните 

институции с Указ на държавния съвет от 31.10.1951 год. Сега 

през 2020 год. се навършват 70 години от преименуването на 

селището. 

 

За робството 
 

     Пред обществеността в страната периодично се поставя 

въпроса "500 г. робство или владичество". По темата скромното 

мнение на автора е, че безспорно Турция като султанат и 

империя е упражнявала власт на покорителка, на ликвидация на 

суверенитета на българската държава, за част от времето тя се е 

държала като робовладелческа. Племето на салджуските турци, 

султанската империя е покорила много народи. 

     Под общ знаменател Османска Турция е провеждала геноцит 

над българската нация, изтребление без права и свободи, 

религиозен садизъм, който не изповяда исляма, подлежи на 

заколение, унищожение до основи на църкви, манастири и 

християнски култови храмове. Периодично и с голяма 

последователност провеждане на ислямизация в големи региони 

като Родопите и Стара планина през XVI и XVII век. Успоредно 

с това потисничество е развиването на кърджалийското явление, 

когато малкото останали жители са посичани и обезглавявани. 
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Да не забравяме и въвеждането на кръвния данък, при който 

децата на българите са подготвяни за свирепи българоубийци. 

     Икономическите промени в турската империя дават 

възможност за преразпределение на собствеността върху земята. 

Висши чиновници от местната администрация изкупуват земя 

от държавата и стават едри собственици. Формират чифлици и 

други форми на едра собственост. Успоредно с това не достига 

работна сила. Българите са основи работници и те се 

преразпределят на пазара срещу заплащане. Настаняват ги в 

колиби без право на собственост. Доказателства за това има в 

написаното от пътуващи журналисти и пътешественици до 

своите работодатели за "три синджира роби" и сътвореното  и 

отразено от народа ни в лирични епос, песни и сказания. Да си 

припомним песента "Даваш ли даваш, балканджи Йово, хубава 

Яна на турската вяра ...". И много други песни и произведения. 

На първо място е романът "Под игото" на Иван Вазов. 

     За опитите на определена категория хора да говорят за 

турско владичество, за предателството от българи (Иванчо 

Хаджи Пенчевич, който подписва смъртната присъда на Левски, 

после дарява пари за паметника). Каква мимикрия! Тази 

категория хора прейначава историята. Какво се цели? Да се 

притъпи българското самосъзнание у младите хора? Време е 

Турция да признае эа гиноцида над българите и България да 

получи извинение. 

     Вярно е, българската средновековна общност преживява 

процес на ерозия и разпиляване. Този процес се задълбочава 

през първите векове на османско господство. Българският 

елемент е заплашен от пълно обезличаване в условията на 

агресивното ислямско обкръжение. Въпреки всичко- Българите 

оцеляват. Спасява ги тоталното различие от завоевателите във 

всяко отношение – език, вероизповедание, културно равнище, 

начин на живот, традиции, обичаи и пр. 

     И още, контрапунктът започва да действа, той задвижва 

националните консилидиращи фактори и създава условия за 

ново вътрешно етническо обединение. 
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     На дъното на обществото са българите орачи, копачи, 

пастири. Те са настанени в колиби върху малък терен, 

обработват земята, отглеждат домашни животни. Развивайки 

стопанска дейност върху придадените им терени, те са 

независими от господарите. По-сетне, в градски условия, 

откриват работилници за обработка на метали, на кожени 

изделия, обработка на вълна и др. Развива се икономика, 

създават се готови продукти, разкриват се складови помещения 

за зърно. Създава се предпоставка за търговска дейност. Тази 

прослойка не е роболепна, тя е родолюбива, подкрепя 

протестите срещу поробителите, участва в бунтове, в 

организираните въстания и по места в хайдушкото движение. 

     Обособилата се нова прослойка от замогнали се българи, 

собственици и търговци изпитва потребност от просвещение, от 

преодоляване на невежеството, наложено от многовековното 

потисничество. 

     Първичната форма на просвещение са килийните училища. 

Последните са отзвук от променящите се обществени процеси, 

на първо место книгата "История славянобългарска" на монаха 

Паисий Хилендарски, която е мощен отзвук на потребността от 

просвета. Книгата на Паисий Хилендарски е завършена 1761 год. 

и е един от първите будители в съзнанието на българите, че те са 

народ, който има история, царство и господарство. Паисий 

описва историята на своя народ, като обосновава правото на 

българите за свобода и собствена държава. За Книгата знаем, че 

първият препис е извършен от Стойчо Владиславов, свещеник в 

гр. Котел. Всенародно е делото за извършените преписи и 

разпостранение. Направени са приблизително 500 преписа, като 

от тях са известни към 100 броя. На въпроса ми към Уредника на 

историческия музей в Правец Таня Борисова, "В учебния 

материал, ползван от преподавателите в килиините училища 

била ли е включена книгата "История славянобългарска"? 

отговорът е "Изключено!". Тя уточнява: "Най-близките градове, 

където е извършен препис, са тези в Средногрието – Пирдоп, 

Сопот, Карлово, на север гр. Враца и по назапад гр. Самоков". 
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     За килийните училища: Те са начална форма на просвещение. 

Тази потребност е силна и контрапункт на разрастващата се 

агресивност от страна на поробителя и Гърция в религиозна 

зависимост и свобода на вероизповеданието. 

    Какво се постига?... Заражда се национална идеология – нейн 

пръв представител е Паисий, идеолог на национал-

освободителното движение. Формират се четите на Филип Тотю, 

Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Създава се вътрешна 

организация от РК-ти. БЦРК с център Ловеч взема решение за 

организирана революционна борба. Проведено е Априлското 

въстание 1876 г. потушено в кръв ,повече от 30000 убити. Руско-

Турската война постига целта – Свободата на България. 

Свободата на България не е получена даром. Българският народ 

напълно я заслужава. 

 

За честта да се наричаш българин 
 

     Чета книгата "Спомени", написана от свещеник Иван поп 

Илиев прерадектирана от Акд.Стефан Романски и Георги поп 

Иванов нов прочит Иванка Караджова. Един закъснял бисер на 

българската историография, написана от възпитаник на 

килийното училище в село Лъжане. Едно изключително  

произведение от последните дни преди освобождението от 

турско робство. Освободителните воиски на предния отряд на 

генерал Гурко са по хребедите в котловината. Турската страна  

използва последните си ходове за да спре процеса на 

освобождението. Пуснати са в действие редовната полицейска 

власт, ударният отряд черкези. Кои са те? Нали селищата в 

региона Правец, Лъжане и Орхание са с чисто българско 

население.Кой ги изпраща и дирижира?Те проникват  вцърквата 

"Св. Архангел Михаил", поругават църковния олтар, грабят и 

отвличат домашни животни, вадят ятагани, заплашват и колят. 

На второ място са помаците, българските мохамедани, които се 

стараят да не останат по назад, заплашват със смърт и крадат 

последното имущество на хората. 
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     Ще се спра на определението "помаци", което ще развия в 

края на темата. За поместените спомени за отец Кирил 

Кръстоносец и хвърковатата чета на Георги Бенковски : 

Годината е 1876. След погрома на Априлското въстание. 

Помакът Велко говедаря приема срещу 1000 гроша да преведе 

четата през река Костница в Троянския манастир. Организирана 

е засада. Четниците са убити. Бенковски е тежко ранен, подир 

което помакът демонстративно реже главата с острия си ятаган 

като на агне, набучва я на кол и разнася в селото като злослови: 

"На ти жаджи за българско царство". 

     За помаците:- Наименоваме ги българи мохамедани. Какво 

българско има? Те са първите в сборния башибузук. Участват в 

преследване четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 

Ударна сила са срещу въстаниците през 1876 г. и в преследване 

четата на Христо Ботев при Милин камък, в баташкото клане. 

Какво българско има в найменованието "българи помаци"? Къде 

е генът, моралът? Да ги пратим там, където са замислени. Нима 

тези действия на поробителя не са първи стъпки в създаване на 

Халифат, в България, те нямат място, както и нямат право да се 

наричат българи, след като в гена си носят омраза и верски 

фанатизъм. 

 

За манастирчето "Св. Георги" 
 

     Къщичка, не замък в полето, по "Сборник с приказки" от 

Андерсен, кацнала в центъра на малък остров, отвсякъде 

ограден с водни басеини, блата на запад, воден поток от изток 

по коритото на "Пишурски дол". Подход до сградата с лодка 

каяк по твърдение на големия изследовател професор 

Мутафчийски от началото на 20-ти век. Днес сградата е 

известна като Манастирчето "Св.Георги". Първата ми среща с 

него е в началото на 60-те години на миналия век! За справка 

книгата "Родословна хроника". Определението за манастира 

след археологично проучване е "Култова църква". Погледната 

отгоре, тя е заградена от жив плет, състоящ се от растителните 
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видове на сладка джанка,слива, череша и др. видове. В центъра 

на вътрешното пространство има растящи многогодишни стари 

върби. Сградата представлява еднокорабна църква, изградена от 

дялан оформен камък, свързан, не фугиран, покривът е покрит с 

пръст, вратата е от изток. Църквата е ориентирана запад- изток. 

Вътрешното пространство изглежда така: Таванът на свода е 

свързан с правоъгълни, прецизно изработени плочи в няколко 

реда, подът е покрит с плочи от бигор, стените са измазани, 

върху тях личат следи от стенопис. На двете външни стени 

север и юг има вертикални тесни отвори за влизане на светлина 

и наблюдение от вътре навън. В дъното е импровезиран олтар, 

масичка, върху която е поставена кутия, пълна с пясък за 

приемане на горящи свещи. Подробно описание има в 

документите, оставени от археологичното проучване. 

 

 
 

Манастирчето "Св.Георги" 

 

     И още, определението на Директора на Историческия музей в 

София, Бони Петрова:- "В такива сложни времена, да се пази 

народната памет и да се работи в тази посока, е похвално и 

родолюбиво дело." Това определение г-жа Петрова дава като 
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Зам.министър на културата при посещението й в селището през 

2016 г. 

     Да си припомним-700 год. от началото на построване, даден е 

отговор на годината на строежа 1335, и досега няма отговор кой 

поръча стройтелството на манастирчето "Св.Георги" в ранното 

средновековие, когато държавността се тресе. Местното 

население по поречието на река Калница посреща начинанието 

с радост и приема формирането на махала "Манастирица". Защо 

държавно-политческото ръководство не подкрепиха този проект 

в годините. Какво търпение? Да не се приеме статут на сградата 

и това кой ще я стопанисва и обслужава. 

     Към днешна дата има изграден инициативен комитет с 

председател отец Панайот Караушев. Комитетът е заседнал на 

ниво проблемите за 2020 г. Общината не планира нови средства 

зареставрация на ЦЪРКВАТА и нови архитектурни проучвания. 

Да не пропусна тези, проведени през 2016 год., за които има 

изключителен материал. Открити са 5 скелета, два от тях 

вградени в основата на стената по стар български обичай, като 

признак да се пази сградата от зли сили. На един от скелетите е 

намерен пръстен с печат, обозначен Шишманов род и златна 

плащеница. Археологичното проучване приключи на това ниво. 
 

 
 

Пръстен с печат "Шишманов род" 
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     Новост е съобщението, че проектът най-вероятно е дело на не 

известен богат аристократичен род. Това кореспондира с 

подбора на островен терен – трудно достъпен, заграден от 

всички страни с блата и водни басейни. Също така богатство на 

архитектурни и строителни решения. 

     Последният форум на тема "Строителство и архитектура" се 

проведе през 2017 год. под патронажа на Историческия музей в 

Ботевград и Инициативния комитет. В резултат на проучването 

има нови публикувани дейности. Реставрирани са две пана от 

стените с надписи, изложени са пръстен с печат "Шишманов 

род" и част от златната роба на един от скелетите. Ние, 

гражданите очакваме с нетърпение антропологичен анализ на 

скелетите, открити в гробниците. 

 

 
 

Реставрирани пана от стените с надписи 
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     Църквата е възстановявана няколко пъти, за което се 

изискват средства и авторитет на носителя на проекта. Не 

разбирам от архитектурни проекти на църкви. Посетил съм и 

съм разгледал анологични – църквата в с. Скравена, тази в 

Тържишкия манастир с. Струпец и старата църква в Кръстова 

гора- Родопите. Защо да не се присъединим към думите на 

Директора на Историческия музей в София г-жа Бони 

Петрунова: "Църквата "Свети Георги" е малко бижу на 

средновековната архитектура." 

     В заключение ще кажа, че упадакът на манастира следва да 

се търси в една грешна политика на църковното настоятелство и 

на политическото и държавно управление на страната. 

Въпросът, под каква форма ще се ползва проектът, остава 

открит. 

 

 
 

"За манастирчето с любов",  

по думите на известна гражданка на село Трудовец. 
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Старата и новата църква в Кръстова гора 
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Храмът на манастира „Св. Теодор Тирон” 

 

 

 *За църквите и манастирите трябва внимателно да четемв 

тези редове. Строени в ранните години на установяване на 

Българската държава, те са национална идеология. Темата за 

Орфеизма и траките дава отговор на много открити въпроси. 

Омуртаг като предводител и обединител на разнородния 

етнос пра-българи, тракийски и славянски племена, Хан 

Омуртаг е консолидиращ фактор за единен народ. 

Покръстването на българите през 865 год. от Княз Борис І-ви 

и по сетне Българското възраждане, довели до строителство 

на църкви, религиозни и духовни храмове, манастири, е 

национална идеология за оцеляване на индентичноста в единна 

нация. Това важи за продължителния период на Турското 

робство, преодоляване на религиозния натиск от гръцкото 

духовенство и борбата за църковни свободи. 
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Част втора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родове и представителни 

личности на с.Трудовец 
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Жива история 
 

на Георги Георгиев 

по повод книгата му "Родословна хроника" 

 

Един мъдрец отдавна се заклел 

за род свещен история да свива, 

завладян от благородна цел –  

дървото родословно да е живо! 

Корените на това дърво 

пият сили от любов синовна. 

Свое име носи всеки клон –  

Лъжане и Правец – смесен корен. 

Внуците ще знаят занапред, 

че са клонки в клоните щастливи. 

А сред тях е дядо – краевед – 

на рода историята жива! 
 

    Даринка Петкова 
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Родове, формирали селището 
 

     Родовете в селището се формират при създаване на 

компактни общности, което е един дълъг процес. Може да се 

твърди, че в началото на XIV век е започнал този процес като 

резултат от стабилизиране на Българското царство след 

възкачването на цар Иван Александър – Асен на престола през 

1331 г. За упадъка на държавността дотогава можем да съдим от 

документ, публикуван 1371 г. от цар Иван Срацимир, с който 

гр.Средец е включен към територията на Видинското царство. 

По аналогия можем да съдим къде стои държавността на 

Котловината и региона на североизток от Софийското поле. 

Отговор за идентичността на етноса може да се даде след 

антропологичния анализ на скелетите, открити в зоната на 

Манастирчето "Св. Георги". 

     В този период болшинството от болярите са единни. 

Преодоляна е кризата от татарското нашествие. Въведени са 

правила и ред за повече държавност. Разпиляното население в 

източния дял на котловината поединично, а в по-голямата си 

част и фамилно се заселва по поречието на големите речни 

потоци – р. Черниш, р. Калница и р. Бистрица. Условията са 

благоприятни - морава за пасища, скатове на север и юг за 

обработка и отглеждане на различни култури, лозя и др. 

     Трябва да отбележим, че първите заселници най-вероятно 

имат славянски произход, тъй като към корена на думата масово 

се прикачва  наставката "ец". 

 

Формиращи и присъединителни родове 
 

Махала Манастирица 
 

     Манастирица е била първата заселена махала. Махалата е 

разположена на терен северозапад от селището. Населена е от 

първите, от пионерите, които не се страхуват да съградят 
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жилище на открито в равнината в близост до стратегическите 

пътища Друма и Ескус, да бъдат подложени на агресията на 

други племенни групи – скити, гети и римляни. Свидетелство за 

това са оставените доказателства – тракийската могила "Копана 

могила", която отстои само на 300 метра от крайните граници.  

Тя е на няколкостотин метра от храма "Св. Георги". Доказано е, 

че манастирчето е построено въху стари основи. Не случайно 

махалата носи наименованието "Манастирица". Живущите са 

свидетели на строителството на храма. Те са ревностни 

почитатели на светеца – правят събори, чествания. Тази почит и 

преклонение е продължила и в годините на турското робство, 

след освобождението и до наши дни. 

     Вероятно XVII и XVIII век махалата се е развивала в 

крайните граници и близко до извора "Бор". Жилищата 

представляват едноетажни постройки. Каменно - тухлени сгради 

с покрив от греди и плочи, цигли строят на по-късен етап, 

таваните свързват с валсове (дървен прът, свързан със сламки от 

трева и обмазан с кал). Стените отвътре са обмазани също с кал. 

Разпределението е от две стаи и кухня, а отвън ниска покрита 

веранда. Във всеки дом се строят и спомагателни постройки за 

работния  и доитен добитък. 

     От пионерите, първите, които са населявали махлата, не са 

останали следи. На следващия етап можем да посочим 

Пеиовците. Пейовският род е разположен в най-крайната част 

на махалата. Това, което знаем е, че има беден произход. 

Притежава земя и лозов терен, а на север земя за отглеждане на 

овощни градини. 

     Родови клон: Иван Пеевски е женен за дъщерята на Драган 

Гергов и има от първия си брак три деца –  син и две дъщери, а 

от втория една дъщеря. Професионално работи като кулинар – 

майстор готвач. Синът му Пейо е женен и приведен зет в рода 

на Петко Георгиев Петков. От брака си има двама сина Преслав 

и Иван. Първата дъщеря Пенка отглежда две деца – Стаменка и 

Надка. Втората дьщеря Петкана има двама сина Валентин и 

Цветан. Дъщерята от втория брак се нарича Елена. 
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     Вторият клон, братът Христо Пеевски, е женен и отглежда 

две деца, син Иван (Бабин) и дъщеря Пенка. 

     Освен представените родове в махала Манастирица живеят и 

други стари известни родове – Муляшки, Цуцумански, 

Йончовски и др. Представянето им изисква сериозно проучване, 

но аз нямам информация. Една част от тях се преселват в 

центъра на селото, а други в нови селища. Кварталът се 

обезлюдява. Прииждащите нови заселници са от друг етнос. 

Условията за живот там са неблагоприятни. 

     Един от представителните родове в махала Манастирица е 

този на дядо Дако Христов Даков, старши, който оставя 

наследници Христо Даков (Трънкарски род), Иван Даков и 

Димитър Даков. Първото му жилище е срещу чешмата на 

каптажа БОР. Строй къща на един етаж – каменно тухлена 

конструкция. Към къщата има помощни построики за добитъка 

и други битови цели. 

     Синът Христо Даков, старши, води жена Цона. Те създават и 

отглеждат четири деца – син Дако и дъщери Гена, Вута, Донка. 

Гена отглежда син Петър и дъщеря Красимира. Вута е омъжена 

за Христо Маринов. Отглежда три дъщери Цветана, Мария и 

Донка, който живеят в селото. Третата дъщеря Донка е омъжена 

и има син Любомир. Живее в София. 

     Христо Даков, старши, притежава недвижими имоти – ниви, 

пасища, гори, лозови терени. Отглежда едър рогат добитък. 

Развива добив на грозде и овощни плодове. Води се като средно 

богата фамилия. В началото на петдесетте години на миналия 

век, Христо е съоткривател на мината за бариев сулфат на терен 

Белия камък. През втората половина на века, със сина си Дако 

строят нова къща на два етажа по издържан архитектурен 

проект и с помощни сгради в крайселищен терен. През 1908 год. 

става съсобственик на първата вършачка в селището. Неговият 

син Дако има две деца – син Христо и дъщеря Цонка. По 

професия е земеделец. Работи и в завод "Чавдар" като 

заготвател. 

     Вторият син Иван Даков живее в съседство на брат си 

Христо в покрайнините на селото. Средно богата фамилия. 
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Отглежда син Дако и две дъщери. Едната дъщеря Радка води 

Цветан Георгиев Цолов 

     Третият син Димитър Даков живее на улица "Поп Михо". 

Той отглежда двама сина Дачо и Цеко. Синът Дачо има дъщеря 

и синове Димитър и Христо. Христо води Стамена Трънкарска. 

Синът Цеко обитава жилище под читалището. Има две дъщери. 

Средно богата фамилия. Професионално е първият ръководител 

на дърводелска работилница в средата на XIX век. 

     Общо за Трьнкарския род: Той е многофамилен, разпрострян 

във всички страни на селището. Преобладава становището за 

размиване на рода. 

 
Махала Черниш 

 
     Основополагащ е Геровски род. Членовете на рода са сред 

пионерите. Пра-пра дядо Геро е основоположник на рода. Той 

дава началото на фамилиите, заселили се по поречието на река 

Черниш и на много присъединителни фамилии, носещи 

неговото име. 

     По следите на основоположника пра-пра дядо Геро: Има 

съобщение от Кръстна Василева Петкова, представител на рода 

Геровски по майчина линия. Ето какво разказва: През 80-те 

години на миналия век строителният работник Стамен Геровски 

казва, че пра-пра дядо Геро, бягайки от турците след 

кърджалийските репресии в региона, се преселва в южната част 

на селото, днешната местност "Геровска кория". Тук създава 

родови клонове. Първият клон е на Панчо Геровски старши, 

който обитава терен по поречието на реката в долното течение, 

а вторият и третият клон са на Васил и Христо Геровски, които 

обитават терен на средното течение на реката.  

     Панчо Геровски старши създава разклонения – син Димитър 

и син Георги. 

     Димитър има наследник, син Панчо Димитров младши и две 

дъщери, едната се казва Кръстана, омъжена в Джурановски род. 

Синът Панчо е представителната личност на фамилията. Роден е 
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на 29 януари 1912 г. Средно образование завършва в гимназията 

в Ботевград. Женен е и има две деца – синове Димитър и Иван. 

От рано е повлиян от събитията. Двайсетте години на века влиза 

в редовете на РМС. Комсомолски секретар и член на РМС в 

село Новачене. По-късно през 1935 год. става член на БКП – 

център Новачене. Партиен активист, снабдява партизанския 

отряд ЧАВДАР с продоволствие и храна. След провала в 

западния сектор е задържан, изтезаван и убит без съд и присъда 

на 2 май 1944 год. в местността Сухото дере край Етрополе. 

     Вторият син на Панчо Геровски старши – Георги има три 

дъщери (Димитра, Кръстана, за третата нямам данни), които са 

омъжени и живеят в селото. 

     Вторият и трети клон на рода Геровски – Васил и Христо 

Геровски живеят на ул. "Стефан Караджа", средното течение на 

река Черниш. 

     По-големият брат Васил има син Григор и дъщери Вута, 

Мария, Йона и Гена. 

     По-малкият брат Христо Геровски има двама сина Иван и 

Георги. Иван води Дона от караланкския род, имат две деца – 

дъщеря Мита и син Христо. Вторият син Георги има две деца от 

първия брак с Йона Г. Петкова – син Иван и от втория брак с 

Цона – син Илия. 

     Най-представителната личност във втория клон на рода 

Геровски е основоположникът Васил Геровски. По професия е 

шивач, шие работно облекло за млади жени – рокли и блузи, за 

мъже – гащи и елеци. Приема също поръчки за обкантване. В 

работилницата наема чираци за помощници. Участник е в 

Балканската война 1912 г. При обсадата на Одрин е ранен. 

Открива пункт за изкупуване на мляко и развива мандра за 

мляко. 

     Към формиращите родове може да се включи и този на рода 

Дендийски. Това е стар род с изявени родови клонове и 

представители. Основололожник е пра-дядо Стамен Вълков 

Дендийски, който се заселва по средното течение на реката, 

коритото е дълбоко и терена е защитен от наводнения. Стамен 

идва от градището, разположено по река Градещница крепостта 
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Калето- Лалов камък. По информация на представител на рода 

по майчина линия Цветан Ботев, пра-дядо Стамен е имал 5 

дъщери - Мария, Гена , Параскева... 

     Да припомним на читателя, че нарицателното наименование 

"Дендийски" се определя като "добър стопанин". Справка 

книгата "Родословна хроника", страница 24. 

     По течението на реката живеят и други родове, един от които  

е Туртарски. За него нямам достатъчно информация. 

     Представям ви друг род, който живее близо до бреговете на 

реката и по неволя населява селото в края на XVII век в резултат 

от агресията на кърджалиите в региона на средногорските 

градове. Това е родът на пра-пра дядо Вълчин. 

     Дядо Вълчин се преселил от Средногорието след спиране на 

репресиите от кърджалиите в средногорските градове през 1799 

г. Заселва се на терен в ниската част по течението на реката. 

Доказано е, че теренът не се наводнява при пълноводие. 

     Пра-пра дядо Вълчин е женен, съпругата му се казва Вела. 

Наследниците му са многобройни (повече от 20 бр.). Живеят в 

един динамичен обществен период – освободителната Руско-

Турска война, Балканската и Първата световна война. Те са 

обществено активни. 

     Първият клон е Александър със синове Банчо, Бато, третият е 

убит. Синът Банчо оставя наследници – Александър и Батъо. 

     Наследникът Александър се жени за Вела. Те имат 5 деца – 

синове Велъо и Бенчо и дъщери Пена, Йона и Цвета. Вельо и 

Бенчо Александрови обитават парцели на ул. "Хаджи Димитър" 

с нечетни номера. Те познават реката, свидетели са на 

множество разливи и потопи. Велъо се жени за Пена Лалова. От 

брака си те имат една дъщеря Вела, която се омъжва като 

привежда Димитър Маринов Вутов и има един син Васил. 

     Родът на пра-пра дядо Вълчин е средно богат род, развива 

скотовъдство, отглежда едър рогат добитък. Притежава 

земеделски имоти, пасища и лозови терени. 

     Най-представителният от рода може да се приеме, че е Васил 

Димитров ВЕЛИН (нарицателно на баба му Вела). Той е роден 

през 1953 год. в село Трудовец. Завършва средно специално 
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образование по икономика в град Червен бряг. Има висше 

образование, по професия е чиновник – Директор по 

икономическите въпроси в Химзавода, град Ботевград. 

Демократичните промени през 1990 г. му дават нов импулс на 

развитие – регистрира фирма за търговия с пластмасови 

материали (поликарбонати). Той е общественик, участва в 

процесите по развитие и управление на кооперациите в 

Трудовец и Правец. 

     Друг присъединителен род е родът ВАТЕВИ. Разположен е 

на терен на десния бряг по средното течение на река Черниш. 

Теренът често се залива от реката при поройни дъждове. 

Пробивът идва от ниските брегове в средната част на реката. 

Родът притежава земеделски имот, горска площ и лозови 

терени. 

     Представител на рода е дядо Райчин, който по сведение на 

родственици е комитин по Турско, а по време на Руско-турската 

война се записва доброволец и участва като опълченец в отряда 

на Ген. Гурко. 

     Друг представител на рода е Георги Ватев, роден във втората 

половина на XIX век. Женен е за Мария. Създават поколение – 

син Цеко и  дъщери. 

     Синът Цеко и съпругата му Мария имат трима сина – Христо, 

Васил, Георги и три дъщери. 

     Христо Цеков Ватев по професия е дюлгерин, води 

строителна бригада. Строи жилищни домове в селото, блокове и 

фирмени постройки в Ботевград, майстор е по водохващане и 

строителство на чешми. Женен е за Гита, с която имат деца 

Георги и Панчо. Синът Георги води съпруга Симонка от 

Осиковска Лъкавица. Отглеждат синове Христо и Васил. Те са 

находчиви и развиват свой бизнес – дърводобив за битови 

потребности и строителен материал. Синът Панчо е женен за 

Илияна и има един син. 

     Вторият клон, Васил Цеков Ватев живее на бащиния си 

парцел в съседство със своя брат. Води жена Генка, родена през 

1936 г., с която имат една дъщеря Маргарита. Васил работи в 
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Комплексната бригада на ТКЗС, Трудовец и също като 

държавен служител. Неговата дьщеря Маргарита е учителка. 

     Третият клон Георги Цеков Ватев има син Цветан. Живее на 

улица "Ал.Стамболийски" в съседство с местността "Недковец". 

Работи като специалист в ТКЗС – бригадир на зеленчуковата 

бригада, по-късно ръководител в оранжерийното производство. 

Женен е за Цветанка Ангелова Накова. Отглеждат син Георги. 

     От трите дъщери на Цеко Ватев по-известна е Дона, която е 

омъжена в Ботевград за Пейо Драганов и заварва малак син 

Драган. По-кьсно Драган става началник на МВР участьк в общ. 

Ботевград. Втората дьщеря Мина също е омьжена. Тя помага на 

сестрата си Дона за отглеждане на заварения син и още две 

деца. Третата дьщеря Петра е омъжена и живее в Правешка 

Лакавица. 

     От рода Ватеви най-яркият представител е Георги Христов 

Ватев. Той живее на парцел на родовия клон на ул. "Хаджи 

Димитър". Роден е в село Лъжане 1949 г. Основно образование 

завършва в родното село, а средно-техническо в ТМЕ в гр. 

Ботевград със специалност студена обработка на метали. По 

професия е земевладелец. Той е политически ориентиран, 

двигател на демократичните процеси в селището. Изповяда 

земеделската идея, председател е на БЗНС. На изборите за 

местни органи за управление 1994 год. е избран за кмет на 

селото – първи мандат. Втори мандат печели 1999 год. 

Общественик е, член на УС на потребителна кооперация, член 

на контролния съвет на земеделската кооперация- Трудовец, 

председател и групов отговорник на Ловната дружинка. 

 

Махала Бистрица и Калница 
 

     Основополагащ е Пешовски род, с негов представител Вуто 

Павлов. Той заема терен на лявото крило на реките Бистрица и 

Калница. Средно богат род е. Създава родословни клонове. 

     Първият клон с представител Георги Пешовски създава 

върхове син Васил и дъщеря Иванка. 
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     Втори клон Стамен Пешовски живее на нов терен, има 

потомство от две дъщери. 

     Трети родови клон е Марин Пешовски. Роден е в края на 

XVIII век. Остава на парцела на родовата фамилия. Притежава 

недвижими имоти – земеделска земя, пасища, лозови площи. 

Води се като средно богат род. През 1908 год. става съдружник 

на първата вършачка в селото. Жени се за Мария Драганова 

Гергова. Имат 5 деца – трима синове и две дъщери. Синовете 

Димитър и Георги са омъжени- Димитър е приведен зет във 

фамилията на Велъо Банчев, води съпруга Вела, отглеждат син 

Васил. Георги строи дом на нов парцел, отглежда близнаци. 

Последен се жени Петко, живее на нов парцел, отглежда двама 

синове - Драгомир и Милчо. 

     Дъщерята Василка Маринова завършва учителски институт  

работи като преподавател в с.Скравена. Другата дъщеря Златка 

е омъжена за Димитър Стоянов Димитров, Белташки род, 

отглежда син Станислав. 

     По непотвърдени данни фамилният род се е ползвал с голямо 

уважение от живущите в селището и турската администрация. 

По-известни личности във фамилията са Георги Маринов 

Пешовски и Димитър Маринов Пешовски. Двамата завършват 

основно образование в Трудовец. По професия са хлебари. След 

установяване на социалистическата демокрация са едни от 

първите хлебари в селото. Обслужват една от първите 

хлебарници в центъра на селото. Някои граждани и сега си 

спомнят вкусния и ароматен хляб, закупен от единствената 

хлебарница в селото. По-късно стават маистори хлебари в 

първия хлебозавод в град Ботевград. Димитър упражнява и 

професия строителен работник. 

     Друг представител на фамилията е Иван Гергов Пешев. 

Обитава терен в долния край на селото. Теренът днес се обитава 

от негови преки наследници. Той е кмет по време на Руско-

Турската война 1877-1878 г. Създава разклонения. От сина 

Георги има внук Маньо и многобройни наследници. От  негов 

наследник Георги се ражда нов Иван Гергов Пешев, женен за 

внучката на Михайл Стоянов (поп Михо). От техния брак се 
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раждат син Георги и син Васил (починал), също и много 

наследници. 

     Иван Гергов Пешев-младши, отглежда син Георги, дъщери 

Параскева и Мария ( родена 1928 г.). Племеникът Маньо има 

двама сина Георги и Станислав. Дъщерята Параскева води 

съпруг Христо Гачовски, от брака имат две дъщери – Цветана и 

Радка. Втората дъщеря Мария има съпруг Илия Стоянов и 

синове – Стоян (кадрови офицер) и Иван (оператор в СХК 

"Верила"). Фамилията живее в София. 

     Формиращ е родът на Свещеник Иван поп Илиев. Той е най- 

известният първоносител на духовната свобода в селището. 

Живее в средната част по течението на река Бистрица в близост 

до църквата "Св. Арахангел Михаил". Духовен гражданин, 

вероятно син на един от поредните свещеници от селото. 

Притежава земя, пасища, отглежда овце и работен добитък, има 

лозов парцел за грозде. Създава потомство двама сина и дъщеря. 

     Синът Илия е учител. В началото на 1901 год. преподава в 

началното училище в Лъжене. 

     Синът Георги Попиванов е учител, автор на научни 

изследвания, културолог и етимолог. Роден е през април 1878 г. 

в с. Лъжане. Учи в родното си село и Орханийското трикласно 

училище. Студент е в историко-филологичен факултет в София. 

Проявява интерес към народния фолклор. Събира народни 

песни и приказки, прави записи в софийски села. За 

събирателната си дейност е награден с орден за Гражданска 

заслуга. Голямо внимание отделя на събирането на материали в 

Орханийско за народния говор. Събира за поколенията 1615 

народни песни и приказки. Публикува в периодичния печат. За 

събирателната си дейност е награден с орден "Кирил и Методий 

I-ва степен". Признателни граждани формират Фондация Георги 

Попиванов с председател Димитър Димитров. 

     Друг формиращ род е родът на Михаил Стоянов, по-известен 

като поп Михо, роден 1829 год. Пра-пра дядо Михо най-

вероятно е от родове на свещенослужители. Установен е на 

левия бряг на реките Бистрица и Калница, в зоната на средното 

течение над попските имоти. Притежава терен, живее в къща на 
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два ката като външните стени са прихванати с оплетка от 

дървени пръти, отвън и отвътре са обмазани с кал. Приземният 

етаж се състой от помещение за добитък и второ за съхранение 

на хранителни продукти – зимнина, картофи, царевица, ечемик 

и др. Не се знае кога е ръкоположен за свещеник и в кой 

религиозен храм. Според мен най-вероятно е в църквата към 

манастира "Св.Арахангел Михаил" в Чекотина. Към този период 

църквата е възстановена и в манастира се извършва религиозна 

дейност. 

     Поп Михаил Стоянов е женен, съпругата му се казва Цона. 

Създават многочленно семейство от четирима сина и две 

дъщери. Първият син се казва Христо, женен, с трима сина и 

три дъщери. В този клон е синьт Никола, който има син Илия и 

дьщеря Цацка. Вторият син Атанас има две деца. Трети 

родословен клон е от сина Стоян. Четвъртият син е Михаил 

(Марин), за него няма данни. Дъщерите на поп Михо също се 

омъжват и създават семейства. 

     Поп Михо е добър съпруг и грижовен баща. Възпитава 

децата си в родолюбие, грамотни за времето, в отлични 

отношения със съседи и граждани. Стоян Попов е високо 

образован, завършва юридически факултет. Работи като адвокат 

и счетоводител. Синът Марин Попов живее в Студено Буче, има 

наследници. Негов син участва в Септемврийското въстание и 

пада убит. Следите на Марин се губят в Америка. 

     Поп Михо, както знаем, е учител в килийното училище, 

открито през 1849 год. и установило се в притвора на църквата 

"Св.Архангел Михаил". След откриване на системното училище 

през 1863 год. е преподавател в него като продължава и след 

освобождението. Същевременно той е енорийски свещеник в 

местната църква. По негово настояване през 1900 год. е 

построено старато училище, където е училищен настоятел. Той 

е прилежен, дневниците, които води се пазят като архивни 

документи и експонати в училищния музей. Като училищен 

настоятел развива обществена дейност по благоустрояване на 

училищната сграда. В училищния двор се засаждат декоративни 

дървета, построява се чешма за питейна вода. Признателното 



 76 

гражданство и потомци подаряват негов портрет на 

историческия музей в Ботевград. В чест на годишнина от 

рождението му, строят паметник на неговия гроб до този на 

свещеник Иван поп Илиев. Има съобщение че в далечната 1871 

г. поп Михо се е срещал с апостола на свободата Васил Левски. 

Срещата се е състояла  в лозовия масив. Левски не формира 

революционен комитет в селото, защото няма тази готовност. 

Революционният комитет е формиран 1872 г. от Димитър Общи. 

     Наследниците и потомците на поп Михо са многобройни. 

Най-изявената личност от тях към момента безспорно е Илия 

Попов, син на Никола Попов. Илия е роден през 1939 год. в с. 

Лъжане. Баща му по професия е майстор дърворезбар. Родът му 

се е установил на терен на ул. "Александар Иков". Илия 

завършва основно образование в местното училище с отличен 

успех. Продължава образованието си в общообразователна 

гимназия "Никола Йонков Вапцаров", град Ботевград. Завършва  

с отличен успех. В тези години се изявява като дописник на в-к 

"Софийска правда". Над средно образование се записва в ЖП 

институт, град София. Завършва Института с отличен успех 

като му се дава степен за професия. Назначен е на работа към 

ЖП ДЕПО гр. Мездра като жп ревизор. Тук среща Верка, която 

му пристава. Напускат града и се преместват в Трудовец. 

Живеят на ул. "Александър Иков". Отглеждат син Тихомир, 

радват се на внуче Верка.  

     Илия е роден за обществена работа, посвещава се да работи 

за хората. Изповяда лявата идея. В региона започва работа в 

завод "Чавдар", по-късно е преместен във "Възход" на длъжност 

Зам. Директор по техническата част. От началото на 70-те 

години е Секретар на Общинския народен съвет в Трудовец. Не 

издържа на напрежението и отново се премества като Зам. 

Директор в завод "Възход". След промените през 1990 г. остава 

лоялен на лявата идея. Продължава активно да се включва в 

обществените мероприятия, сътрудничи в местното читалище и 

библиотека "Никола Василев Ракитин". Член е на ръководството 

на местната земеделска кооперация. От 2003 год. е член на 

Обществения съвет към Кметство Трудовец в мандата на кмета 
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Веселин Драганов. Полага огромен труд за събиране на 

материали, свързани с историческото минало на селището. 

Работи ден и нощ върху авторската си книга "Трудовец древен и 

млад", която излиза от печат през 2006 год. Днес той е признат 

краевед. Продължава да твори и през 2017 г. излиза новата му 

книга "Христоматия на Трудовец", която е приета радушно от 

гражданите. 

 

Свързващи родове 
 
     Свързващи родове са родовете, разположени встрани от 

новополагащите се по главния път, свързващ източната и 

западната част на котловината. Те са изградени в центъра, най- 

често по лявия и десния бряг на река Каси бара. Новото трасе на 

Митхатовия път е породил известни конфликти, свързани с 

интересите на двете страни. Тези, чиито представители активно 

участват в обществения и по-късно в политическия живот на 

селището. Ролята на свързващите родове за формиране на 

компактност на селището във времето се променя и зависи от 

политическия момент, социалната икономика и духовността на 

населяващите. В края на XVIII век кърджалийските набези са 

преустановени, действа силно хайдушко движение под 

ръководството на Драгой войвода. Социално-икономическите 

условия в равнината благоприятстват за развитието на 

земеделие, на скотовъдство - отглеждане на едър рогат добитък 

и не на последно место на лозарство. 

     Свързващ род е родът на Нако Илчов Цанов по известен като 

Поп Нако. Той живее на левия бряг на река Каси бара. Женен, 

има три деца, двама синове Иван Наков и Цано Наков, и една 

дъщеря Мара. От рода Цанови най-яркият представител е 

родоположникът на рода Нако Илчов Цанов. Той е първият 

известен като носител на българската социалдемокрация. 

Пройзхожда от бедно семейство, притежава земя за обработване 

и лозова площ. В началото на първото десетилетие на 1900 год. 

открива воденица за смилане на зърно по поречието на река 
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Бистрица. Член е на партийната група на БСДП от 1908 г., която 

за кратък период преустановява дейността си. Организацията на 

БКП в селото е формирана 1918 г., има 32 члена. Влиянието на 

организацията нараства бързо. Тя подкрепя транспортната 

стачка от 1919 год. Нако смиля 300 кг царевица, лична 

собственост, и я предава на стачния комитет в София. 

Подпомага образуването на юнашката група в селото. 

Подставен под наблюдение, успява  среща се с Ангел Змияров, 

член на Софийския комитет на БКП, осъден  на смърт след 

атентата 1925 г. По време на терора е задържан няколко пъти. 

     След смъртта на Нако Цанов родствениците с подкрепата на 

обществеността през 80-те години на века откриват на парцела 

(владението) при река Бистрица малка музейна сбирка, която по 

необясними причини по-късно затварят. 

     Друг свързващ род е този на Павел Вутов Коновеца. Той 

живее на левия бряг на река Каси бара в централната част на 

селото. Това е средно богат род, притежава земя, лозя, пасища. 

Отглеждат коне, което е характерно за този род. Може да се 

предполага, че те са представители на богат тракийски род, 

който се е занимавал с коневъзпроизводство, като са отдавали 

конете в наряд и пряко са участвали в боен отряд при военни 

действия. 

     От това семейство е известното интервю дадено от лелята 

Магда Косерковска, сестра на Иван Павлов Конов, пред 

културолога Геори Попиванов. По време на интервюто се казва, 

че някога много отдавна е станал голям бой край Боженица. За 

този бой били отведени от Лъжане не само всички мъже, но и 

жените, като е била оставена само по една жена на всеки 40 

деца. За това има потвърждение в историческата повест на Иван 

Стаменов. В нея се съобщава, че в последната вечер на 

съпротивата на крепостта "Боженически Урвич", Севаст Огнян 

освобождава жени от Лъжане по тяхно искане да се оттеглят 

при децата си. Оттеглянето става по един тайнствен изход, 

който е разкрит при археологичните проучвания. Това е жива 

история от последния момент, елемент от съпротивата на 

населението от котловината срещу турското нашествие. Това е 
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спомен, преразказан в един свободолюбив род, който не се 

страхува да довежда до потомците (Магда Косерковска) 

историята за смутното време на терор, на религиозен фанатизъм 

и геноцит над един народ до последно останал жив за да оцелее. 

В този род има разклонение дядо Куно, роден 1847 год., който 

води за съпруга баба Кула. Имат син Иван с потомък Никола, 

загинал в Отечествената война и дъщеря Йордана. Делът на 

Никола от семейния имот в центара на селището даряват на 

общината при построяване на новата читалищна сграда. 

     Следващият свързващ род е на Цеко Вълков Таранджука. 

Увлечени от ежедневието, още от деня на освобождението от 

Турско  робство и политическия процес налагащ свой модел по 

отношение към героите от Освободителната война, ние 

забравяме техните имена. Имената на доброволците в 

Освободителната война. Един от тях е Цеко Вълков 

Таранджука, зачислен към първи отряд на генерал Гурко. Цеко 

живее на десния бряг на река Каси бара. Носител на родовата 

фамилия е Вълко Таранджука, който е от бедно семейство. Той 

притежава земя за обработване, две пасища, един лозов терен за 

отглеждане на грозде. На първия повик за доброволци в 

Освободителната война синът се записва. След разпределението 

попада под командването на ген. Гурко. Частта му преминава р. 

Дунав, участва в превземането на Търново и Стара загора. Тук 

за първи път се изправя срещу войската на Сюлейманоглу, 

която многократно ги превъзхожда по численост и след тежки 

боеве отстъпват към Балкана, където отбраняват върх "Св. 

Никола". Цеко проявява героизъм и лично е награден с орден от 

Ген. Гурко. Опълченските дружини учстват в операции до края 

на войната. 

     Да не забравяме и останалите доброволци, герои на 

Освободителната война – Васил Стоянов, Данчо Йотов, Иван 

Петков, Велко Тилков, Николай Цветков, Райчо Стаменов. 

Нямаме подробна информация за техните родове. Времето 

постъпенно заличава познанието. Също и с какво се занимават 

до края на живота си. 
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     Друг свързващ род е родът на Димитър Николов Димитров.  

Той живее на десният бряг на р. Каси бара. Произхожда от 

средно богато семейство. Негов най-известен представител е 

Марин Димитров Николов, роден 1894 год. в село Лъжане. Баща 

му Димитър Николов се ориентира към търговия, която носи 

висок доход. Димитър завършва средно образование в 

Ботевград. Следва в Мюнхен, в юридически факултет. Чете 

Маркс и Енгелс. Работи като адвокат в Плевенски окръжен съд. 

Член е на БКП от 1918 г. През 1924 г. става секретар на ОК на 

БКП в Ботевград. Антифашист. 1925 год. след атентата в 

църквата "Св.Неделя" в последвалия априлски терор, Марин е 

следвало да бъде преведен от Ангел Змияров през Югославия в 

СССР, но по пътя се контузва. Връща се в Лъжане и се укрива в 

дома на Цано Иванов Цанов, после в Осиковица. Заловен, 

откаран е в Дирекция на полицията София и изгорен  в парното 

отделение. 

     Следващият свързващ род е Джуранов. По непотвърдени 

данни в средата на 19 век се преселва в Лъжане. Заема парцел в 

близост до трасето на Митхатовия път, строен 1866 г. Това е 

днешната улица "Цар Освободител" при входа на селото от 

запад, по думите на стари граждани, при планировката на 

трасето, възникнал конфликт на интереси. 

     Представител на рода от първите е Иван Бончов. 

Съобщението е на Иван Джуранов, да го наречем "младши". 

Това съобщение подлежи на подтвърждение. Иван казва: "На 

мене са ми казали"!. Не се посочва източникът на съобщението. 

Също не се уточнява на колко години е пришълеца, откъде идва 

и кой го придружава от родовия клон Джуранов. Иван Бончов 

Джуранов - "старши" вероятно е роден във втората половина на 

XIX век. След освобождението е учител в местното училище, 

съобщението е по книгата "Под стряхата на родното училище" 

на Иванка Караджова, архив на училището. Уважаван 

гражданин и преподавател. Жени се, води съпруга Цана от 

родови корен от Правец. Създават деца, в началото на XX век на 

Иван се раждат двама синове, Бончо и Илия. 
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     Първият родословен клон Бончо води съпруга Вуна, създават  

разклонения – двама сина и дъщеря. На първия син дават име 

Иван Бончов, а на втория син Христо Бончов, дъщерята е 

Цветанка. Иван се жени за Петра от известен род Йотови, 

създава върхове двама сина Йордан и Бойко. Вторият син 

Христо Бончов се жени за Веселина от Шантурски род, строи 

масивна къща на ул."Тутракан". Семейството отглежда две деца, 

син Цанко и дъщеря Венета. Христо Бончов си отива рано от 

този свят.Вторият родословен клон Илия Бончов живее на 

родовия терен, води съпруга Кръстана от Геровски род, създават 

две деца, син Цано и дъщеря Ивелина. Синът Цано е женен за 

Райна от Осиковица - има две деца, син Ивелин и дъщеря 

Катерина. 

     Родственицата по майчина линия Лили Цанова Цекова 

трърди, че първият представител на рода Джуранов, преселил се 

в селището е Иван Бончов. Установява се, жени се,Дъщерите 

Мата /Мария/ и Стамена, отрастват образоват се,женят се ,за 

съпрузи от селището, Мата взема за съпруг Илия Драганов, 

отглеждат две деца – син Христо Драганов и дъщеря Стефана. 

Втората сестра Стамена се жени за Цанко Драганов, отглеждат 

две деца – син Драган Цанков р.1936 г.и дъщеря Лили Цанова 

р.1943 год. 

     Най-известният представител на рода е Иван Бончов 

Джуранов "младши", роден в началото на 30-те години на XX 

век в с. Лъжане, по професия е медик. Завършва медицински 

полувисш институт. През 1971 г. печели местните избори за 

кмет на община Трудовец. Печели доверието на гражданите пет 

мандата до 1990 г., когато е снет по решение на Великото 

народно събрание. Предава кметството на Временната управа, 

изградена от представители на политическите сили, участвали в 

последните избори.Признат е като СТРОИТЕЛ на Образцово 

селище от градски тип. За сведение на читателите, моя милост е 

Секретар на ВУ от квотата на БСП. На първите демократични 

избори за местно управление, Иван е преизбран за кмет на 

селото. Работи един мандат от 4 години. Оценка за работата на 

кмета Иван Джуранов не влиза като тема в книгата. Поставяни 
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са въпроси, на които не мога да отговоря, не съм достатъчно 

информиран и подготвен. Мнение за историята на местното 

управление през периода от началото на социалистическата 

демокрация 1944 г. до промените през 1990 г. може да се даде от 

политическата партия носителка на мандата. След изтичане на 

последния мандат, Иван Джуранов се оттегля от активна 

обществена дейност. 

    По трасето на ул. "Цар Освободител" живеят и други 

свързващи родове. Такъв е Бекярски род, по-известен като един 

от първите, открили търговски магазин на новооткритата улица 

"Митхатов път" 1866 г.  

     Посочвам и Драгановски род, установен в идеалния център 

на трасето. Родът има многобройни родови клони с 

изключителни представители в секторите на просвета, 

медицината и икономиката, включваща промишленост и селско 

стопанство, също в управлението на държавни структури. Това 

е стар род, средно богат, по-известен като страна в конфликт на 

интереси при проектиране на трасето на "Митхатов път" 1866 г., 

по спомени на възрастни граждани. 

     Представителни личности са проф. д-р к.м.н. Никола Цанов, 

завеждащ отделение в Правителствена болница, Цанко Др. 

Цеков, директор на ДАП автостопанство Ботевград, Цеко Др. 

Цеков, директор на ДИП "Г.Димитров"Ботевград, Васил Др. 

Цеков директор на ДПП по”Металолеене” Трудовец, Лилия 

Цекова, директор на ЕСПУ "В. Левски", Правец. 

     Към свързващите родове представям и рода "Донковски",  

по-последни данни Донко Вутов Печов, установен на терен по 

улица Цар Освободител, център изток. Родът е известен с 

находчивост и като първоносител на икономическия разстеж на 

селището, средно богат род. Пра-дядо Донко има син Коцо и 

дъщеря Вуна. 

    Коцо живее на парцела на бащиния терен, женен е и отглежда 

синове Иван, Васил, Цеко и дъщеря Дона. 

    Първият родословен клон - Иван Коцов Донков. Води съпруга 

Рада Цекова от Гюрчевски род и има две дъщери – Надежда и 

Верка. Надежда е преподавател в Стопанския икономически 



 83 

тежникум. Води съпруг Христо Игнатов от Ботевград. Другата 

дъщеря Верка е преподавател в училище "Любен Каравелов", 

село Трудовец. Омъжена, води съпруг Веселин Димитров 

Вешков, с когото  отглеждат две деца, Димитър и Иван. 

Димитър завършва висше образование със специалност 

"Социология", общественик. Председател на фондация "Георги 

Поп Иванов", изпълнителен директор на Бизнес колежа по 

икономика, гр.Ботевград. Иван също има висше образование със 

специалност – компютерен инжинер, работи в София. 

    Вторият родословен клон Васил Коцов живее на ул. Цар 

Освободител, близо до идеалния център. Строи масивна къща. 

Той е новатор, построява първата валцова мелница за бяло 

брашно. На базата на нея се изгражда ДПП "Металолеене" в 

Трудовец с профил отливане метали и студена обработка на 

детайли, ползвани в автомобилостроенето и бита. Женен, има 

съпруга Вела Александрова. Отглеждат две дъщери. Първата 

дъщеря е Иванка, а втора Росица. Иванка има висше 

образование, инжинер по озеленяване на населени места. 

Омъжена е и води съпруг Христо Христов от Трудовец. 

Отглеждат дъщеря Виктория. Семейството живее в София. 

Росица има висше образование, специалност Математика и 

работи като учител.директор е на ПМГ "Акад. проф д-р Асен 

Златаров" в Ботевград. Омъжена е води съпруг Марин Василев 

от Яневски род. Отглеждат син Васил, който завършва висше 

образование, специалност бизнесадминистрация. 

     Третият родословен клон Цеко Коцов живее на бащиния 

терен. Води съпруга Мара Алипиева. Отглеждат дъщеря 

Стефка, която завършва икономически техникум.Води съпруг 

Пламен Павлов.Фамилията развива бизнес. 

     Дъщерята на Коцо Донков, Дона Коцова Донкова, създава 

семейство. Води съпруг Иван Караджов от Трудовец. Отглеждат 

син Христо и дъщеря Пенка, които също живеят в Трудовец. 

     Представителна личност в рода е Иван Коцов Донков, кмет 

на селището в период 1946 – 1947 г. Това са годините след 

войната. Добиват на зърно е нисък, недостигат хранителни 

продукти за изхранване на населението и добитъка. През 
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мандата му се строи първата самостоятелна сграда на 

читалището, извършва се ремонт на училището, построен е 

пътят до летовището в местността "Стубеля". Всичко това е на 

трудови начала от населението. 

     Дъщерята на дядо Донко, Вуна Донкова е родена 1876 г. 

Жени се за Драган Гергов Кръстев.Заемат парцел в лявото 

пространство на р. Каси бара-по средното течение. Отглеждат 

пет деца, син Васил и четири дъщери – Мария, Цвета, Цона и 

Елена. 

 

За нарицателните имена 
 

     Нарицателните имена заемат голям дял в разпознаване на 

отделни членове на фамилиите. Ще се спра на някои от тях. 

     След освобождението и обособяване на култура в селището 

се открояват млади хора, които са носители на облекло, 

държание и култура на поведение. Ето няколко имена по думите 

на моята майка Цона Драганова Гергова. Тя цитира: Никола 

Иванов Колев, Стоян Николов, Васил Драганов Друмев. Те 

формират елит в обществения живот под въздействието на 

театрални постановки, изнесени през 1928 год. в новата 

читалищна сграда. Това са постановките "Под игото" на Иван 

Вазов и на драматурга Васил Друмев.  

     Никола, Стоян и Васил приемат нови нарицателни имена: -

Никола Колев – ОГНЯНОВ, Цветан Николов – СОКОЛОВ, 

Васил Гергов – ДРУМЕВ. Още един пример за Никола Цеков 

Гюрчев. Когато отидох да предам покана за представяне на 

книгата "Родословна хроника", питам внучката Нели защо 

фамилното име е Гюрчев. Ето какво ми разказа тя: Като млад, 

той бил нисък на ръст спрямо връстниците си, но в игрите 

винаги печелел. Бабите казвали: "Какъв ГЮРЕШ!" и от там 

нарицателното име е ГЮРЧЕВ. Има десетки аналогични 

примери, които не са оповестени, за справка фамилните имена 

на родовете, които са повече от 100. 

 



 85 

За училищния музей 
 

     Едно събитие в края на 2019 год. събра интелектуалната и 

културна общност в селото. Това е откриването на училищния 

музей, една форма за историческо просвещение на най-младото 

поколение. Проектът е дело на училищното ръководство, на 

настоятелството към училището и на инициатора Пенка 

Вушкова, подкрепяни от доброволци местни граждани, 

местната администрация, общината и Историческия музей в 

Ботевград. 

 

 
 

Откриване на училищния музей 

 

     Началото на просвещението е 1829 год. Това е годината на 

откриване на първото килийно училище от поп Георги в частен 

дом и по нататък поместено в притвора на църквата "Св. Арах. 

Михаил" 1849 год. от поп Михо. Няма данни откъде е 
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взаимстван просветният дом. Най-вероятно е от първото 

килийно училище в село Боженица, открито през 1806 г. или 

първото килийно училище в Правец, открито през 1820 г. 

Отново повдигам въпроса за влиянието на Чекотинския 

манастир, който в този период от време се намира във възход. 

Има данни, изнесени от свещенослужители за системни 

посетители миряни от котловината в празничните дни. Следва 

строителството на системно светско училище през 1863 г. 

Хронологията на строителството и откриване на нови училища в 

годините след освобождението е позната. 

     Експонатите от училищния архив са запазени от началото на 

първата половина на XX век. Запазени са спомени на бивши 

учители за учебно-възпитателния процес и богат снимков 

материал от граждани, бивши ученици в училището. Дарени са 

книги от общественици краеведи, описващи историческото 

минало и родовата памет на село Лъжане. 

 

 
 

Училищен музей в с.Трудовец 
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     Събитието бе тържествено открито от Директора на 

училището г-жа Илияна Марчовска и масово посетено от 

ученици и граждани. Ръководството на училището, учениците и 

гражданите бяха поздравени от Кмета на Общината и от 

Ръковотството на Областта за новата придобивка. На 

откриването присъстваха обществените медии, които отразиха 

събитието в изданията си и го квалифицираха като Историческо 

просвещение.За възпитаниците: Форумът бе пълен. От 

възпитаниците присъстваха най-младите – учениците, също тези 

на средна и преклонна възраст. 

     Липсваха първите. Откъде да започна? От автора на книгата 

"Спомени", свещеник Иван поп Илиев или от поп Михо, един от 

първите преподаватели в Килийното училище, открито в 

притвора на Църквата "Св. Арахангел Михаил". 

     Да се върнем на дневника воден от учителя поп Михо, открит 

в шкаф на тавана на училището, така подробно описан в книгата 

на Иванка Караджова "Под стряхата на родното училище". Кои 

са първите? Георги Недков Гергов – общественик и кмет, 

Михаил Стоянов (поп Михо) – общественик и енорийски 

свещеник, Иван Бончов Джуранов старши – учител, Илия поп 

Иванов, втори син на свещеник Иван поп Илиев. Нашият 

съгражданин поетът Никола Василев Ракитин, сътворил най-

хубавите поетични песни за селото. Последните години живее, 

работи и твори в гр. Плевен. Отива си твърде рано от този свят, 

неразбран от своите колеги. Съученик на Ракитин е видният 

учен Георги Попиванов, културолог и етимолог. Събрал повече 

от 1500 народни песни и приказки, разказвани в родния край. 

Записъл характерния говор на населението в Орханийско и в 

Елин Пелинския район. Безпорен общественик и преподавател 

след освобождението е Цано Драганов, също Васил Петков, 

Христо Иванов Делчев и Коцо Христов Панчов. Те са 

завършили прогимназиалния курс в Орхание и внасят нов 

елемент в работата си по пътя на познанието. 

     Времето тече. България навлиза в годините на войните. 

Хората са озарени от мисълта да се обединят всички българи. 

Следва Първата световна война, донесла толкова нещастия, 
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стотици хиляди загинали и осъкатени. Радостта от 

построяването на малкото училище е помрачена. В началото на 

20-те години в селището е открит прогимназиален курс – влизат 

нови преподаватели - Никола Иванов Драганов и Никола Цеков 

Иванов (Гюрчев), който по-късно преминава в началния курс. 

Никола е носител на званието "Народен учител". Преподават и 

млади учители – Елена Цекова, Мара Георгиева, Цона Иванова 

Данчова, Цеко Ангелов Радков и съпругата му Иванка Цекова 

Ангелова. Да не забравим младите учители, завършили 

Орханийската гимназия, Никола Миков, Иван Атанасов, Иван 

Бенчев. Възпитаниците растат в по-високи степени. Иван 

Василев, година след завършване на Орханийската гимназия, се 

записва в Софийския университет, медицински факултет. Десет 

години е участъков лекър и доброволен аспирант в катедра по 

очни болести. Продължава образованието си в Париж. Носител 

е на докторска дисертация. Също проф. д-р Иван Василов 

Иванов, роден 1918 г. офталмолог, преподавател и общественик, 

ръководител на катедра Очни болести в Медицинска академия 

гр. София. Следващите в степен професор са д-р Христо Илиев 

Драганов, Зам. Декан в Стопанска академия "Д-р Цанов", 

Свищов и по-младите професор д-р Никола Цанов Цеков, роден 

през 1918 г., хирург в Правителствена болница. В този ред 

професор инж. Нако Иванов Наков 1928 г. декан на ВТУ "Ангел 

Кънчев", гр. Русе, по-малко известният професор д-р Цоло 

Иванов Цолов, хирург във ВМА със специалност уролог, 

професор д-р на техническите науки Цветан Цанов Цеков 1936 

г. ректор на Минно-геоложкия университет. 

     На местно ниво е Димитър Нинов, преподавател в 

прогимнизиален курс и Директор на училището, по-следващите 

Верка Коцева, Васил Коцев, учителите начален курс Ганчо 

Илиев, Иван Витков, Никола Василев и Вушка Стоянова, Стоян 

Стоянов учител по физкултура, Илия Тонев учител по музика. 

Следващата генерация преподаватели Василка Георгиева  

учител по български език, Иванка Караджова учител по химия, 

Васил Вушков учител по математика, Верка Вешкова учител по 

руски език, Цветана Борисова учител по биология, Лилия 
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Цекова, учител по география и Зам. Директор, Петко Иванов 

учител по история и Зам. Директор, след пенсионирането си 

работи като издател, Никола Иванов Цанов, преподавател и с 

най-продължителен стаж като Директор, Павлинка Василева 

преподавател и Зам. Директор на училището, Стамен Цолов 

учител по история, Лилия Цанова начален учител, съпрузите 

Добревски и още Данка Петрова, Цветатанка Гайдарска, Елена 

Василева, Кина Василева и др. От настоящия учителски 

колектив са Даринка Петкова, учител по български език и 

литература, автор на няколко стихосбирки, Народният учител 

по математика Пенка Василева Вушкова, Маргарита Стаменова 

детски учител и още Никола и Йона Соколови (Йона е Директор 

на училището за къс период от време), Трендафила Пенчева 

учител по пеене, Андриана Василева, Цветана Еленкова, Йордан 

Цанов учител в начален курс, Иван Вушев учител по трудово 

вьзпитание. Присьстват също и краеведите Илия Попов, Иванка 

Караджова, Георги Георгиев и др. 

 

 
 

ОУ”Любен Каравелов”, с.Трудовец 
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Послеслов 
 

     Когато застанах пред аудиторията при представянето на 

книгата "Родословна хроника", разбрах с каква трудна задача 

съм се захванал. Да пишеш за историята на древно селище се 

иска да знаеш много, да събираш материали и да четеш 

различни публикации на тази тема. 

     Понякога съобщенията се губеха във времето на 

оповестяване на известните факти. Следите от друг голям 

източник противоречаха на историческите данни. В някои 

публикации дори не се посочвше  източникът и оставаха 

загадки. 

     Насочих се към библиотечния фонд, музейните експонати и 

спомените на хората. Съсредоточих се върху периодите на 

формиране на общности, посочих условията и причините, 

водещи до тях. Концентрирах се върху формиране на 

компактна общност на селището през различните исторически 

периоди. 

     Получи се, моите нови разкази са пред вас, моите нови 

виждания за историческите събития. 

     Някои ще попитат по кои критерии се спирам на 

представените родове. Да, има критерии. Представих тези 

родове, за които имам информация от техни представители. 

Родовите фамилии в Трудовец са повече от 100, което изисква 

много време, познания и контакти. За някои от тях има 

издадени авторски книги*, за други са в процес на писане и 

издаване. Родовете трябва да се вписват като 

основополагащи, присъединителни и свързващи родове. 

     Сведенията за родовете са получени от родови 

представители, от общественици и книжовен материал като 

понякога взаимно се изключват. Представил съм пет 

компютърни графики. За да се състави такава графика е 

необходима пълна информация за рода – кой е родоположник, 

година на раждане, година на заселване, от кой се придружава, 

кои са наследниците, родословните клонове и разклонения. 
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     И още, намериха се някои лица, които правят опровержение 

на написаното в първата книга. Твърденията им не отговарят 

на истината, на изворите и документите, ползвани от автора. 

Нямам отговор, питам "Защо го правят?" 

    Когато четях историята за турското владичество, ми 

направиха впечатление думите на известния публицист, 

писател, поет и драматург Стефан Цанев 500 години пълна 

тъмнина. Иска ми се младото поколение да стъпи здраво на 

крака. 

     Книгата е отворен прозорец към света! 

     Книгата е камък в стената на просвещението! По думите 

на моя приятел Христо Христов (Референта) от Правец,  

 

       От автора 

 

 

 

 

 

* Авторски книги., родови изследвания: 

 

1. Васил Драганов Цеков – за Драгановски род 

2. Проф. Нако Иванов Наков – за рода Поп Нако 

3. Д-р Василев за Бекярски род – повест за Васил Василев, 

автор Елена Рачева. 

4. Необикновен и истински Васил Цанов, министърът и 

човекът – ИК Феномен. 

Тези книги са с ограничин тираж и не са достатъчни да 

покрият масовия обществен потребител 

 

* Още книги: 

1. Изсторическа брошура от Никола Иванов и Павел Дошев 

2. Алея на безсмърните – Антифашиската борба в Софийска 

област. 
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Приложение 

 

     I. Родове, невключени в тематичния материал на книгата 

и в подтемата за възпитаниците на ОУ "Любен Каравелов", 

с. Трудовец 
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     II. Компютрни графики на родове от селището "Лъжане" 
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