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„Има нещо величествено в благородното дело
да създадеш училище, 

да му вдъхнеш неповторим дух,
всичко това да превърнеш в традиция

и най-трудното – с любов да го предадеш на
поколенията

да го развиват, пазят и да продължат делото.
Такова благородно дело е нашето училище.

Училище, което обединява през годините хиляди хора. 
Обединява ни с онова позитивно и съзидателно нещо,

което е невидимо за очите и се пази
и носи само в сърцето.” 



Църквата „Света троица“

Средно училище „Никола Вапцаров“ е приемник на основаното 
през 1860 година килийно училище в двора на църквата „Света 

троица“ в село Карапелит.



Въпреки ограничената дейност и скромните 
резултати, интересът е голям и скоро килийното училище 
се превръща в средищно. Така се стига до 1869 година, 
когато е построена първата училищна сграда която се 
състои само от една стая и канцелария. Учи се в слети 
паралелки. 

Будни и прогресивни българи живеят в селото и в 
1908 година със средства от общински и църковни земи и 
с доброволното участие на хората от селото е построена 
нова училищна сграда.

Тъжна за жителите  на селото е 1913 година, когато 
румънските войски окупират Южна Добруджа и затварят 
всички български училища. Обучението започва да се 
води на румънски език и тези ученици, които си позволят 
да говорят на български биват строго наказвани.



Строгият режим не унищожава стремежа и жаждата за 
знания и образованост.След  освобождението на Южна 
Добруджа през 1940 година  класно-урочната система е 
възстановена и обучението се води на български език.



Извървяло дълъг път, училището се 
разраства, успехите се 

множат.Учениците свирят в духов и 
фанфарен оркестър, има танцов състав, 
хор на момичетата и първият в страната 
хор само от момчета - 1968 – 71 година./ 
по наш пример след две години в град 

Варна се учредява хор от момчета.



Сградният фонд не достига. Есента на 1973 година 
врати отваря сегашната сграда на училището



До 2017 година училището функционира като 
Основно училище. 

По инициатива на общинското ръководство и 
широката подкрепа на родители, бивши 

възпитаници и обществеността, е реализирана 
идеята от 1945 – 1947 година в района да се създаде 

средно училище. Обявено за Обединено училище 
през 2017 година, само две години по-късно 

училището вече е със статут на Средно училище с 
професионално направление „Хранително –вкусова 

промишленост“.



От тогава до днес сградата непрекъснато се 
модернизира и обновява. Разполага с 15 

класни стаи, стол, физкултурен салон, 
модерен компютърен кабинет. 

Работи се на кабинетна система.
Всички ученици под ръководството на 
учителите се обучават със съвременни 

методи, включват се в Европейски проекти. 
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Осъществява се прием след  
седми клас с професионална 
подготовка в „Производство 

на растителни масла , 
маслопродукти и етерични 

масла. 



Посещават и се запознават с дейността на различни 
предприятия и цехове в областта на хранително-

вкусовата промишленост

• Цех за сокове с. Карапелит

Цех за салати „Веселина „

гр. Добрич

Учениците провеждат учебна практика

по специалността в „Клас олио“ АД 

с. Карапелит.

В цеха на „Савимекс“ за производство 
на солети – гр. Добрич



ПАНОРАМА
„ЗНАМ И МОГА“

С ТАЗИ ИНИЦИАТИВА 
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ПРЕДСТАВИХА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД 
ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В 
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ.

ТОВА БЕШЕ И МНОГО ДОБРА РЕКЛАМА 
НА УЧИЛИЩЕТО, КОЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
ДА ПРИВЛИЧА УЧЕНИЦИ ОТ БЛИЗКИТЕ 
УЧИЛИЩА ПРИ НАС.



Множат се успехите! Така заслужено се стигна до 
тържествената сесия на празника на община 

Добричка през тази година





Училище с минало, богато на спомени!

Училище с настояще, изпълнено с 

предизвикателства! 

Училище с бъдеще, защото бъдещето

расте в него!

Да си учител и ученик в такова училище

е чест и призвание. Днешният празник е 

повод не само за равносметка и 

вглеждане в историята, но и поглед към
бъдещето.



„Училището не се гради само 

от камъне! Училището го 

правят учителите“

Иван Вазов


