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До 1934г. е Влашка Раковица. След това е преименовано на името на двама братя
Дърман и Куделин, които през ХІІІ век управляват Браничевска област. Училището е
открито през 1890г.
Куделин е най-северозападното село в границите на днешна България. Разположено
върху високия бряг на река Дунав, то е неотменен страж на две граници. Нашите
древни предшественици оценили това място и често напомнят за себе си с останки от
погребения на траки, с градежи от времето на Римската империя, със следи от стари
пътища и дори още живи спомени за турски караули. Местните жители определят
селото си като старо, много старо. Някои свързват началото му с древния Дортикум,
други отиват още по-далеч назад във времето.
В писмени свидетелства, за съжаление, то се споменава едва в XVIII в. В 1721 г.
пълнолетните мъже в селото наброяват 42 души, а в 1723 г. - 64. Ако към броя на
мъжете отнесем пълноценни семейства, то Куделин ще е било едно от средните по
големина селища в тогавашната нахия Сахра.
Но за старинността на селото говори и църквата "Свето Възнесение Христово",
осветена в 1762 г. Преди построяването на църквата християнското богослужение се е
извършвало пред един внушителен по размери куполовиден кръст, който за щастие още
се пази в близост до църквата. В землището на селото имало много оброчни паметници,
използвани по-късно в строежа на селскостопанските сгради на ТКЗС.
Предания, съхранени в народната памет, определят сегашното бедно селце като жалка
останка от някогашен заможен град, който се е намирал в местността
Четате
. Градът бил разрушен и останалите живи обитатели основават днешното село Куделин.
Друго предание говори, че селото се е славело с многобройността на жителите си.
Някакъв владика посетил селото, но селяните не му оказали гостоприемство и Негово
Светейшество го анатемосал: "Една къща да се съгради, а две да се разрушат". С това
поверие някои хора обясняват сегашното състояние на селището...
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През 1775 г. жителите на село Раковица (дн. Куделин) довеждат пред шериатския съд в
град Видин 50 души свидетели от селата Връв, Балей, Брегово и Голямо Ново село (дн.
Ново село) да свидетелстват в тяхна полза срещу двама турци, които незаконно
присвоили голяма част от землището на селото и основали чифлик. Земите били
заграбени петнадесет години по-рано и съдът отхвърля искането на селяните.

Старото име на селото е Раковица, а селяните и сега се именуват раковичени. Местните
жители свързват името с близката равнина, разпростряна между устието на река Тимок
и Дунав, която след пролетното разливане на Дунава оставя блата, в които се въдели
много раци. Но преданията и старинните находки определят селото като много старо.
Тогава е по-вероятно названието Раковица да води начало от малките охлювчета,
наречени у старите българи "раковини", които се съдържат в някои почви или варовити
скали, а край Куделин има пясъчни кариери, където се намират останки от подобни
охлювчета. Името Куделин е дадено по административен път през 1934 г. по името на
един от двамата братя Куделин и Дърман от кумански произход, които през XIII в.
управлявали Браничевската област. Промяната на името е извършена заради дублиране
със село Раковица, Кулско. За да бъдат избегнати административни грешки, до 1934 г.
селото в Кулска околия се е именувало Българска Раковица, а това във Видинска
околия - Влашка Раковица.
Преселници от Влахия идват през последните
два века от турското робство и постепенно асимилират езиково местното българско
население.
На юг от селото е имало поселение
на кримски татари, разрушено през 1876 година, но жителите му, които се ползвали с
името на добри работници, продължили да живеят тук и след Освобождението,
регистрирани и при преброяването през 1880 година.
Жители: 1880 г. - 284, 1956 г. - 417, 1985 г. -561. След последната година като че ли се
сбъдва "проклятието"на владиката...
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44° 11' 30" N, 22° 40' 5" E
Население: 442
Надм. височина: 56 m
Пощ. код: 3798
Тел. код: 09312
МПС код: ВН (Вд)
Кметство:
- кмет Куделин
Красимир Георгиев
(БСП)
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