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Руси Станчев, генерален директор на СП „Монтажи“, който беше съпричастен в много наши
обществени изяви. С голям авторитет и признание протичаха окръжните срещи „Първенци в
училището и труда“, провеждани в Двореца на
културата.
С Петър Каленски ежегодно изготвяхме
списък-календар на билките, които растат в нашия край. Особено впечатляваща беше акцията
„Иглика“, в която най-добре се изявяваха децата от Згориград. Имаше и други акции - „Кестен“,
„Липа“ и др.
Станахме пионери и в програмирането благодарение на инж. Петър Петров, програмист в
Циментовия завод в с. Бели Извор.
Бяхме едни от първите в страната, които
оборудвахме кабинет по информатика, благодарение на Добринка Петкова, зам. началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС.
Благодарение на Иван Симеонов електрониката се развиваше на бързи обороти. Получаваше се синхрон между бионика и електроника.
Затова красноречиво говорят постиженията на
един от националните прегледи на ТНТМ - 13
златни значки.
Пионери сме и в разделното събиране на отпадъците, първенец в това отношение беше училище „Иван Нивянин“, Враца.
Тони Дуковски, фотограф, любимец на всички врачани и талисман на Враца, възпитаник на Пионерския дом:
През 1968 г. учех във вечерния икономически
техникум и случайно се запознах с моя най-голям
приятел - Иван Георгиев. Започнах да ходя при него в
кабинета му и в клуб „Млад бионик“ и оттам отивах
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ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ
Детство мое, реално и вълшебно,
Детство мое, така си ми потребно…

насочващи въпроса:

1. Моля, споделете личен спомен, свързан
с Пионерския дом/Центъра за работа с деца.
2. Какво Ви даде Пионерският дом/Центърът за работа с деца във Вашето личноНа 1 септември стно развитие?
1953 г. във Враца се
създава Областен пиОтделът за военно-патриотично и инонерски дом.
тернационално възпитание организираше и
От 1953 г. до ръководеше дейности, които възпитават лю2016 г. тази структура бов към Родината и национално самосъзнание,
за работа с деца е про- смелост, мъжество, отговорност, почтеност,
меняла няколкократ- дисциплина и точност, стремеж към развитие
но своя географски и израстване; интерес към културата на другии материален обхват те народи, зачитане на различията и най вече
и е била съответно стремеж към мир по света и дружба между
Никол Валериева, 8 г. Областен пионерски всички деца.
дом, Окръжен пиоДейностите се осъществяваха чрез менерски дом, Обединен детски комплекс и Цен- роприятия като операция „Българска слава“ и
тър за работа с деца. Понастоящем е Център за възстановяването на историческия кораб „Раподкрепа за личностно развитие „Център за ра- децки“ (изцяло построен с детски труд), вобота с деца“ към Община Враца.
енизирани отряди, игри, лагери; викторини,
Дейностите на множеството отдели и кръ- рецитали, обсъждания на книги, прожекции
жочни форми от първите десетилетия могат да на филми; международни лагери и обмен на
бъдат обединени в няколко направления - ху- детски групи, връзки с интернационални клудожествено възпитание, наука и техника, спорт бове в страната и по света.
и туризъм, природознание и природолюбителски дейности, военно-патриотично и интернаВесела Й. Генова - юрист, д.и.н., научен
ционално възпитание, краеведчество, органи- сътрудник, участник в международни проекзационно-методическа дейност.
ти, писател:
„Детство мое“
текст Богомил Гудев

на училище. Той усети, че съм по-буден, пък и аз исках
нещо да работя. Запознах се с фотографа Пепелярски
и почнах да снимам. Иван Георгиев ме канеше на летни лагери, на пионерски сборове и мероприятия , на
които правех много снимки. Снимах и „Аспаруховия
влак“.
Малко по-късно се запознах с Трифон Трифонов - един голям човек и приятел, който също всячески ме насърчаваше, и когото и днес ми се иска да видя
някъде...
Първата ми изложба организира Евгени Тодоров по време на Седмицата на детската книга. Първият фотоапарат ми подари Иван Георгиев. Правехме
табла, кътове, изложби.
Не завърших образованието си в техникума, защото трудно говорех. Но благодарение на Пионерския
дом аз получих едно висше образование по морал.
Материалите се поместват по реда на
получаването им.
Редакционна колегия: Снежинка Ангелова,
Светослава Петкова, Димитър Миленов
Компютърна обработка и печат:
инж. Иван Йорданов
Инициатор и коректор на изданието: Мая
Трифонова

Из спомените на бивши ръководители
и участници в кръжоци, клубове, групи, формации, ателиета и състави на Пионерския
дом (Центъра за работа с деца) през периода
1953 г. - 2018 г., на които зададохме следните 2

Споменът ме връща към далечните 196970-а година, когато Пионерският дом бе станал
за нас втори дом и аз и моите приятели често
ходехме там просто за да прекараме времето
по-интересно или да се срещнем с други прия-
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тели. По това време членувах в клуба за интернационална дружба с ръководител г-н Трифон
Трифонов, така че поне веднъж седмично посещавах сбирките му. Защо избрах точно този
клуб, не знам, спомням си, че имаше и други
интересни кръжоци и състави, като рисуване,
моделиране, театър, танци… Може би защото
този клуб бе по-нетрадиционен и задоволяваше моята любознателност и страстта ми към
далечното и непознатото, която тогава, както
и сега, кипи в клетките на всяко дванадесетгодишно дете.
По онова време не разполагахме със сегашните удобни и бързи виртуални начини за
опознаване на света и клубът несъмнено бе

Весела Генова с читатели на представянето
на първата ѝ книга, 2016 г.
една чудесна възможност.
Спомням си, че четяхме писма от непознати чуждестранни приятели от различни детски
и младежки организации, които имаха цели,
подобни на тези на нашия клуб – запознаване
с различни култури, други ценности и начин на
мислене. На заниманията получавахме информация за местата, откъдето децата ни пишеха,
разглеждахме техни снимки, значки, емблеми,
картички или подаръци, изпратени от тях или
донесени от тези далечни страни по други поводи. Впечатляваха ме дори пликовете, в които
писмата достигаха до нас - пъстри, целите облепени с марки, с надписи и печати на непознат
език. Беше вълнуващо.
Особено ярки са спомените от първия ми
международен палатков лагер край Равда, където всеки говореше своя език и всички се разбирахме незнайно как, а накрая не можехме да
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се разделим.
Всичко това несъмнено ми помогна да
разширя своя светоглед, да разбера колко пъстър е светът и да приема неговото многообразие.
Затова не бе никак чудно, че само две години по-късно пожелах да уча френски език в
новооткриващата се езикова гимназия „Анри
Барбюс“. Така, благодарение на искрата, запалена на сбирките на клуба, не се поколебах да
тръгна към поредния нов и различен хоризонт,
да се докосна и да опозная още една велика култура, за което съм благодарна и до днес.
Гриша К. Георгиев - подполковник от
запаса, командир на танков батальон, преподавател, треньор по спортна стрелба, инструктор специален ръкопашен бой; бивш
кръжочник:
В момчешките години - години на геройски бели и мечти за подвизи и приключения,
възраст на самопознаване и самодоказване, пътувах всяка седмица от Кнежа до Враца, за да
не пропусна заниманията по ракетомоделизъм.
Тогава искахме да ставаме космонавти, летци,
граничари, участвахме във военизирани игри и
палаткови лагери, организирани от ръководителите ни съвместно с млади офицери от българската армия, където можехме да се запознаем с различните видове войски и оръжия, за
пръв път можехме да видим и да се докоснем
до истински танкове, амфибии, лодки и кораби,
хеликоптери и самолети, парашути, коне, обучени граничарски кучета…
Незабравим е споменът ми от първия ми
военизиран лагер край с. Реселец през 1967 г.
След години, вече военен, аз самият се
занимавах с бойни изкуства и спортна стрелба, бях началник на военизирани лагери и
предавах опита си на децата.
Един от най-популярните отдели в
Дома е отдел „Спорт и туризъм“. От 1971 г.
до 1982 г. първоначално методист, а след това
завеждащ отдела е г-н Димитър Миленов,
който набира кръжочници и треньори по
шахмат и другите дисциплини, сам ръководи
някои занимания по шахмат и туристическо
ориентиране, организира градски и окръжни
шахматни първенства за пионери, участия в
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Наука и техника
Тодорка Василева Търнавска, майка на
Иван Трифонов Търнавски, участник в клуба
„Млад бионик“, сега ИТ специалист в Лондон

В кръжока по фотография,
април 1986 г.

Пред сградата на Дома. От ляво надясно първи
ред Симеон Ваков, Кольо Дилков, Иван Георгиев,
втори ред Иван Петров, Младен Йорданов,
Трифон Трифонов.

През 80-те години на миналия век синът
ми Иван Трифонов Търнавски в юношеската си
възраст посещаваше клуб „Млад бионик“ към
Пионерския дом - Враца с ръководител Иван Георгиев.
Никога няма да забравя как със светнали
очи, развълнуван, споделяше с баща си как са работили по последния експонат. Вълнението му се
предаваше на цялото семейство. Когато клубът
се готвеше за голямото състезание - националния преглед на ТНТМ, тогава там се работеше и
по нощите. Помня един случай по време на такава подготовка - Иван се прибира вкъщи късно след полунощ с някаква служебна кола, много
уморен, но и щастлив.
Участието на сина ми в клуб „Млад бионик“ предопредели следването му в Техническия
университет в София и дипломирането му като
компютърен специалист.
Гордея се с професионалната му реализация в престижна международна фирма за информационни технологии в Лондон , където работи повече от десетилетие.
Все още в семейството ни се радваме на
значките, медалите, дипломите и грамотите, които получаваха участниците от клуба „Млад бионик“ към Пионерски дом - Враца за участието
си в национални състезания, защото част от тях
беше и нашето тогавашно момче - Иван Трифонов Търнавски.
Иван Димитров, бивш работник на Дома
от отдел „Наука и техника“:
В Пионерския дом постъпих през 1984 г. в
отдел „Наука и техника“. Нямах никакъв организационен опит и в продължение на една година
търсех съдействието на опитната Стефка Езекиева, която беше преминала на работа в „Лагери“,
отдел на „Народна просвета“. Тя ме свърза с организациите, с които работехме - ОКС, Вторични
суровини, клуба на орденоносците и героите на
соц. труд. Особена опора срещнах в лицето на
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Пламен Симеонов Стефанов – ИТ специа- питаничка, е носител на повече от 60 медали от
лист - майстор на спорта по шахмат, участвал в държавни индивидуални и отборни първенства
кръжока по шахмат през периода 1973-1975 г. по шахмат за девойки и жени, както и на златен
медал по ускорен шах от Европейското първенВсе още ясно си спомням, как през 1973 ство по шахмат за девойки до 12 г. през 2002 г.,
година г-н Д. Миленов дойде да ни покани за сребърен от Европейското първенство до 14 г.
кръжока по шахмат в Пионерския дом. Бях 5-ти през 2004 г. и бронзов медал по блиц от Европейклас в ОУ „Димитър Благоев“ (сега „Иванчо Мла- ското първенство за девойки до 14 г. през 2004 г.
денов“). С Румен Ташков се записахме. ЕнтусиаПрофесията си на ИТ специалист също
змът ни беше толкова голям, че дори отскачахме свързах с шахмата. Предавах в интернет директв голямото междучасие да поиграем в трениро- но партиите на едни от най-големите шахматни
въчната зала. Дотогава бях играл само с баща си първенства, провеждани в България – Европейи на едно-две градски първенства за пионери, но ското първенство за деца и юноши от 8 до 18 г.
организираните тренировки запалиха сериозния в Албена през 2011 г., Европейските първенства
интерес в мен към играта. Играх в пионерския за мъже през 2012 г. и за жени в Пловдив през
отбор на града в Държавен финал през 1974 г. 2008 г. и 2014 г., Европейските клубни първенСлед това съм играл първа дъска на врачанския ства през 2010 г. и Европейските първенства за
юношески отбор в няколко зони и финали в пе- ветерани - 2013 г.
риода 1977-1979 г. Именно участието ми в отборДругата ми гордост е, че заедно с Красините първенства ми донесе много вълнуващи мир Бочев направихме най-силния междунаромоменти и приятели.
ден опен турнир за жени „Тракийска принцеса“,
Увлечението си към шахмата предадох на на който Враца бе домакин в продължение на 10
моите деца и техните връстници. Израснаха мно- години в периода 2006-2015 г. Партиите в него
го млади състезатели от Враца (Звезделина Боне- предавах директно в интернет и през 10-те му
ва, Полина Павлова, Параскева Асенова, Стефка издания, което привличаше вниманието на стои Милена Стефанови, Георги Денов, Александър тици шахматни любители от цял свят към нашия
Шумантов, Пламен Петков, Горан Кръстев и роден град.
други). Водих ги на много национални индивидуМога да кажа, че всичко това е резултат от
ални и отборни турнири.
онази искра, запалена в мен със заниманията в
Милена Стефанова – моята дъщеря и въз- кръжока по шахмат в Пионерския дом.

Пламен Симеонов Стефанов – софтуерен съпорт
специалист в Nokia, София – м. с. по шахмат,
участвал в кръжока по шахмат към Пионерския
дом през периода 1973—1975 г. На снимката - съдия
в международния опен турнир за жени „Тракийска
принцеса“, Враца, 2008 г.; паралелно предава
информацията от партиите в интернет на живо.

Пламен със своята дъщеря и възпитаничка майстор
на спорта Милена Стефанова (софтуерен инженер в
Nokia, София) на Европейското първенство за жени в
Пловдив 2008 г. Тя е носител на повече от 60 медали
от държавни индивидуални и отборни първенства
по шахмат за девойки и жени, както и на златен
сребърен и бронзов медал от европейски първенства.
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републикански първенства, занимания и състезания по футбол и лека атлетика. През април 1973 год. в Пловдив сборният отбор на
Врачански окръг (състезател в който е м.с.
Красимир Бочев, тогава 12-13 годишен) се
класира на трето място на републиканското
първенство на пионерските дружини - това е
първият значим успех на млади шахматисти
от региона на такова ниво.
След това, като учител по физическо възпитание в училище „Васил Левски“, по думите на Красимир Бочев, майстор на спорта и
председател на сдружение с нестопанска цел
„Спортен клуб по шахмат „ВРАЦА“, „г-н Миленов продължава да запознава малките с магията на шахматната игра, а открояващите
се сред тях насочва към шахматния клуб. Талантливите учители, с призвание, способни
да приучат децата на любов към знанието
изобщо и към любимата материя в частност,
са неизмеримо малко и техният труд е неоценим. За да учиш младите, трябва да имаш
особен талант. Такъв талант притежава г-н
Димитър Миленов. Мога без преувеличение
да кажа, че това е един истински апостол на
шахматната игра.“

3
Шахматистите Пламен Стефанов и Румен Ташков - майстори на спорта - имат приятни спомени от заниманията си в шахматния
кръжок в Пионерския дом. По-късно Румен
Ташков сам води занимания по шахмат с деца
като треньор в Центъра за работа с деца.
Румен Ташков - м.с. по шахмат, един от
стожерите на врачанския отбор по шахмат,
участвал в кръжока по шахмат през периода
1973-1976 г.:
В шахматния кръжок към Пионерския
дом съм се занимавал в периода 1974 – 1976
год. Първоначално заниманията се водеха от
Димитър Миленов, а след това от к.м.с. Александър Марковски. Освен участията в градски
и окръжни първенства за пионери, бих могъл
да отбележа две запомнящи се събития.
През м. октовмри 1975 год. - по инициатива на Стефан Петков – в Пионерския дом
гостува най-силният по това време български шахматист – гросмайстор Иван Радулов,
участник в провеждащия се тогава във Враца
зонален турнир за световно първенство. Гросмайсторът изнесе беседа и проведе сеанс на
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едновременна игра срещу участниците в шах- класира на II-ро място на Републиканското
матния кръжок.
отборно първенство, проведено в Пазарджик.
През пролетта на 1976 год. сборен окръВ периода 1998 – 2000 год. бях лектор по
жен отбор на пионери, в който участвах, се шахмат в Центъра за работа с деца.

Снимки от старите албуми

Стефан Петков (четвърти от ляво), зав.отдел
„Физкултура“, с шахматисти. Отляво надясно:
първи ред - Валентин Радков, Румен Ташков,
Райна Сивова (понастоящем – известен столичен
кардиолог), зад тях – третият отляво – Пламен
Стефанов

Пламен Стефанов (вляво) срещу Румен Ташков,
1974 г., Пионерски дом, стаята на г-н Миленов,
завеждащ отдел „Спорт и туризъм“.
Пламен Стефанов – софтуерен съпорт специалист в Nokia, София – м. с. по шахмат, съдия
категория „FIDE арбитър“
и треньор; участвал в кръжока по шахмат към Пионерския дом през периода
1973–1975 г.
Румен Ташков - м.с.
по шахмат, член на кръжока по шахмат в периода
1973 – 1976 год.
През 1998 – 2000
год. е лектор по шахмат в
Центъра за работа с деца.
Един от стожерите на врачанския отбор по шахмат.
(FIDE - Световната шахматна федерация)

Румен Ташков срещу гросмайстор Лев Полугаевски (СССР)
– сеанс на едновременна игра, 4.6.1975 год., Младежки дом –
Враца
Румен Ташков

Снимките са предоставени от м.с. Красимир Бочев, председател на Спортен клуб по шахмат „ВРАЦА“.
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