
В 
 края  на ХІХ век в Дупница 

п р е у с п я в а т  з а н а я т и т е  и 

т ъ р г о в и я т а . С ъ щ е с т в у в а т 

различни занаятчийски и еснафски 

о р г а н из а ц и и  –  ф ур н а д ж и й с к и , 

кожухарски, абаджийски, железарски, 

дюлгерски, мутафчийски. Началото на 

индустриализацията в града е поставено 

през 60-70-те години на ХІХ век, когато 

започват работа три предприятия от 

манифактурен тип - абаджийско, 

дървообработващо и за рязан тютюн. 

Градът започва да се оформя като един от 

големите тютюно -производителни 

центрове на ХХ век. През първата 

половина на ХІХ в. в града съществуват 

четири църкви, метосите на Рилския, 

Хилендарския и Зографския манастири, а 

към края на века действат осем училища.       

Историята на ПГ “Акад. Сергей П. 

Корольов” започва  през 1927 г.  Острата 

нужда от специалисти налага създаването 

на Държавно практическо коларо -

железарско училище с два отдела: "Коларо-

дърводелски" и "Ковачо-железарски”.  

Малко по-късно, през 1927 г., е създаден и 

“Тапицеро -бояджийски” отдел.  В 

училището учат 40  ученици. Няма сграда и 

временно се използват казармени и частни 

помещения и една от прогимназиите в 

града. Липсват и подготвени учители. 

Затова и първите преподаватели са 

унгарците Едон Дала, Ференц Бодроги и 

Олах Лайош. Директор е Едон Дала. 

Сергей Павлович Корольов - патронът на 

нашето училище 

„Ех, ако го нямаше Корольов…” Думи 

н а  з а м е с т н и к - д и р е к т о р а  н а 

американската космическа програма 

Уйлям Патерсън. На 13 април, преди 

точно 55 години, Патерсън и колегите 

му се събират на доста тъжно 

заседание – руснаците отново са ги 

изпреварили и първият космонавт в 

историята се нарича Юрий Гагарин, а 

не Алън Шепърд. В Америка свързват 

съветските успехи основно със Сергей 

Павлович Корольов - главният 

конст рукт ор и  двигат ел на 

космическата програма на СССР в 

продължение на три десетилетия. 

Едва ли обаче американците са 

подозирали, че техният най-сериозен 

конкурент е постигнал успехите си в 

сталинските лагери.  

М 
ечтата за космическото 

пространство владее 

душите в  Русия много 

преди появата на Корольов. Разработки 

по темата, зададена от патриарха Кон-

стантин Циолковски, правят Ф.А. 
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   През 1930 г. в училището 

започват работа и първите 

български учители - Стефан 

Ангелов, Ангел Хранов, 

Тодор Симеонов и Петър 

Иванов. През същата 

година за директор е 

назначен Симеон Симео-

нов, който заема този пост с 

малки прекъсвания до 1949 

г. През този период броят 

на учениците нараства до 

70, подобрява се и мате-

риалната база. От 1933 до 

1935г. училището не фигу-

рира в списъка на държав-

ните училища. То е застра-

шено от закриване. Оцелява 

като курс. Подготвя своите 

ученици по специалността, 

по трудова хигиена, орга-

низира екскурзии, посеще-

ния на фабрики и Плов-

дивския панаир. Добре се 

представя на Националната 

изложба в София. В резул-

тат на упорития труд на 

учители и ученици, през 

1935г. училището отново е 

включено в държавния 

б ю д ж е т . 

      През 1936-37 г. започва 

строежът на нови клас-

ни  стаи и нови работилници. 

Те са завършени през 1937-38 

г. и започва построяването  на 

втори етаж на централната 

част  на  сградата .  На 

кооперативни начала е 

построен ученически стол.   

През 1940г. училището е 

обявено за “промишлено” с 4-

годишен курс на обучение. 

Първите момичета в учили-

щето са приети през 1948 

г.  През 1949 г. за директор е 

назначен Серафим Болюков. 

Машинният парк на учи-

лището се обогатява. От 

1954г. до 1957 г.  директор е 

инж.  Стоил Станкев. От 1954 

г. до 1962 г. училището съ-

ществува като Минен техни-

кум, за да задоволи нуждите 

от специалисти за раз-
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Пенчо Банев 

Знаете ли, 

че…? 

Олег Стефанов 

работката на Бобовдолския 

к а м е н о в ъ г л е н  б а с е й н . 

Машиностроителният профил 

е запазен като отдел. През 

1962 г. Минният отдел се 

оформя като отделен тех-

никум и се премества в гр.   

Бобов дол. От 1962 г. до 1992 

г. директор е инж. Олег Сте-

фанов. През 1965 г. започва 

строежа на най-новите рабо-

тилници. Завършени са и 

проектите на новата учебна 

сграда. Броят на учениците 

достига 359. Те са обхванати 

в следните специалности: 

“Технология на машино-

строенето - ”студена обра-

ботка” и “топла обработка”, 

“Инструментално дело” и 

“Двигатели с вътрешно 

горене”. Създава се и вечерен 

отдел.  

     Важна дата в историята на 

училището е 7 септември 

1971 г., когато е завършена 

новата сграда. Тя разполага с 

Стоян Вътев 

“Светата троица” - инициатор 

и организатор на 

строителството на  

материалната база на 

техникума в периода 1965-

1971 г. 
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Сергей Павлович Корольов 
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Цандер, Юрий Победонос-

цев, Михаил Тихонравов и 

много други. Но именно 

Сергей Корольов е човекът, 

превърнал мечтата в 

реалност. 

      Сергей Павлович се е 

родил на 12 януари 1907г. 

в Житомир, в семейството 

на учител по руски език. 

Серьожа обаче никога не 

споделил хуманитарните 

увлечения на баща си – от 

малък го увличали 

машините, а на 17 години 

създал първия си проект за 

безмоторен самолет. Ста-

рият Павел Корольов окон-

чателно се отказал от амби-

цията да направи сина си 

писател и го записал в 

Киевския политехнически 

институт. Сергей го за-

вършил с отличие, а между-

временно се запознал с още 

няколко млади конструк-

тори, увлечени от идеите на 

Циолковски. 

      Когато през 1931-а било 

поставено началото на съ-

ветската ракетна и косми-

ческа програма, Корольов 

вече бил достатъчно извес-

тен и получил покана да се 

включи в екипа. Едновре-

менно били създадени мос-

ковската Група по изуча-

ване на реактивното дви-

жение (ГИРД) и Газоди-

намичната лаборатория в 

Ленинград (ГДЛ). И двата 

колектива били поставени 

под ръководството на 

прочутия учен и военен 

теоретик М.Н.Тухачевски. 

Две години по-късно в ре-

зултат на усиления труд в 

космическото пространство 

били изстреляни първите съ-

ветски ракети с двигатели с 

течно гориво – „09” и 

„ГИРД-Х”. След това двете 

групи били обединени в Ра-

кетния научноизследовател-

ски институт (РНИИ). Коро-

льов заедно с други видни 

учени – Г.Лангемак, И.Клей-

менов, В.Глушко – започнал 

работа по създаването на 

съветския ракетоплан 

(проект РП-318). Напредъ-

кът обаче бил спрян през 

1938 г. от пагубната вълна 

от репресии на НКВД, заля-

ла цялата страна. Между 

жертвите й били Лангемак и 

Клейменов, разстреляни 

като врагове на народа, и 

самият Корольов. Лъжливо 

обвинен по „делото Туха-

чевски”, той бил осъден на 

10 години затвор и излежал 

18 месеца обикновена катор-

га в Магадан, преди да бъде 

включен в работната група 

на А.Н.Туполев. Това на 

практика била смяна на един 

затвор с друг – учените били 

изолирани в селце за 

политзатворници, само че 

вместо физически труд, 

работели върху бомбардиро-

вача Ту-22. 

      Това обаче прекъсвало 

работата на самия Корольов, 

затова той опитал да докаже 

невинността си, като писал 

лично до Сталин. Резултат 

не последвал и Великата 

отечествена война заварила 

конструктора в същата 

„шарашка” (лагер) в село 

Болшево. Там освен него би-

ли Туполев (обвинен в орга-

низирането на „руско-фа-

шистка партия”), летецът и 

конструкторът Роберто Бар-

тини, създателят на тежката 

артилерия на руския флот и 

авторът на „формулата на 

Беркалов” Е.А.Беркалов, вид

-ният механик Некрасов, 

конструкторът на подвод-

ните лодки Касациер, физи-

кът Карл Сцилард и др. 

        Вече в хода на войната 

Корольов имал възможност-

та да продължи своите 

изследвания върху ракетната 

техника в Казан – преди 

всичко по проекти, нужни за 

фронта. 

        Но истинското развитие 

на съветската ракетна тех-

ника започва след освобож-

дението на прочутия конст-

руктор на 27 юли 1944-а. 

Веднага след войната прио-

ритетите на ракетчиците са 

да повишат отбранителната 

мощ на СССР, за целта Ко-

рольов е командирован за 

две години в Германия, за да 

се запознае с разработките 

на Вернер фон Браун. 

       През 1946 е създадено 

специално конструкторско 

бюро за ракети (т.нар. ОКБ-

1), което работи много ак-

тивно до 1957 – началната 

година на космическата ера. 

Тогава е извършено извеж-

дането в космическото прос-

транство на първия 

изкуствен спътник на Зе-

мята. Няколко месеца по-

късно екипът на Корольов 

праща в космоса първото 

живо същество – кучето 

Лайка. През 1959 апаратът 

„Луна-3” е изведен в около-

лунна орбита и заснема 

обратната страна на спът-

ника. Корольов върши 

много работа за военните 

– създава междуконтинен-

талната балистична ракета, 

ново поколение ракетни 

прехващачи и т.н., но ни-

кога не забравя старата 

мечта на Циолковски за 

пилотиран космически по-

лет. След хиляди опити е 

създадена ракета-носител, 

способна да изведе в орби-

та космически кораб.   

Първата такава капсула, 

наречена „Восток”, е 

завършена през ранната 

пролет на 1961. На 12 

април 1961 г. в 9.07 часа 

на космическа орбита за 

първи път е изведен човек 

– майор Юрий Гагарин. 

Същият ден, след като 

обикаля земното кълбо, 

той се приземява на 110 км 

от Сталинград.  

 

Космическата ера 

започна! 

Използвани са материали от в-к “Дума” 

http://maps.google.com/maps?ll=50.25,28.6666666667&spn=0.1,0.1&q=50.25,28.6666666667%20(Zhytomyr)&t=h
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Ние сме: 

Ние се учим, ние се състезаваме, ние печелим награди! 

30 кабинета и лаборатории, в които се обучават 540 ученици  дневно обучение, 270 - 

вечерно и 60 в задочно обучение. Обучението се извършва в четири специалности: 

“Студена обработка”, “Монтаж на промишлени машини и съоръжения”, 

“Електрообзавеждане на промишлени предприятия” и “Ремонт и експлоатация на 

автомобили и кари”. Машинният парк непрекъснато се обновява. Учебната практика се 

провежда на базата на произведена пълноценна продукция.  

      В новата история на училището се сменят и специалностите в съответствие с 

развитието на промишлеността в региона. През 1982 г. се открива “Промишлена 

електроника”. От 1993 г. до 2010 г. директор е инж. Иван Фулев. Откриват се 

специалностите  “Хладилна техника” - 1993 г.,  1999 г. - “Машини и съоръжения в леката 

промишленост”, 2001 г . - Икономика на промишлеността”, 2005 г.- “Икономическа 

и н ф о р м а т и к а  с  р а з ш и р е н о  и з у ч а в а н е  н а  а н г л и й с к и  е з и к ” .   

 От 2010 г. директор е инж. Елена Костадинова.  През 2011 г. се откриват специал-

ностите  “Данъчна и  митническа администрация с разширено изучаване на английски 

език” и “Топлотехника”.  

Продължава от стр.2 

Красимир Джаджаров и Румен 

Бакалски - І място в 

състезанието “Стани 

стипендиант на ЧЕЗ” - 2015 г. 

Йоанна Ортакчийска - с 

многобройни награди от 

състезания 

Отборът на ПГ,  участвал в 

състезанието “Стани стипендиант 

на ЧЕЗ” - 2016 г. 

Отборът на ПГ,  участвал в състезанието 

“Най-добър автомонтьор и водач на 

МПС” - 2013 г - ІІІ място  

Стоян Стоянов и Веселин 

Димитров -   2012 г. 

Божидар Сапунджиев и Александър 

Якимов  -   ІІ място в състезанието 

“Знам и мога”- 2012 г. 

Антония Йорданова - І място 

в сътезанието “Покажи на 

какво си способен” -  2012 г. 

Божидар Сапунджиев с инж.  

Кьосева - ІІ място в състезанието 

“Знам и мога”- 2012 г. 

Отборът на ПГ, участвал в състезанието 

“Най-добър хладилен техник в 

хранително-вкусовата промишленост” - 

2012 г - ІV място  

Отборът на ПГ в състезанието 

”Национален парк “Рила” - 

познат и непознат” -  2015 г. 

Нашите спортисти всяка година участват в 

състезанията на училищно, областно, национално  

и международно ниво и ни радват със своите 

победи. 


