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Емблеми от първата Международна детска
асамблея „Знаме на мира“ и на врачанския окръжен център на асамблеята, проведена през 1979
г. в България с участието на детски делегации от
79 държави като фестивал на детското изкуство
под мотото „Единство, творчество и красота“.
Много силно е участието на врачанската група.
На 21.12.1976 г. Общото събрание на ООН
обявява 1979 г. за Международна година на детето (по случай 20-годишнината от приемането
на декларация на ООН за правата на детето). България подкрепя това решение и по предложение
на Людмила Живкова - министър на културата, и под личния патронаж на Амаду-Махтар М‘Боу генерален директор на ЮНЕСКО, започва организирането на Първата международна детска асамблея „Знаме на мира“.
Асамблеята е приета като нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира, и е
подкрепена от ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и други международни организации. През 1987 г. ООН
удостоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на мира“.

Значки от операция „Радецки“. Във орден „Червено знаме“, а командирът на Оквъзстановяването на кораба през 1966 г. ръжния пионерски щаб Цветана Николова
участват 1,2 милиона български деца, които - с медал „За трудово отличие“.
внасят 523 хиляди лева, събрани от билки,
предаване на вторични суровини и участие
в трудови бригади.
Освен това децата издирват над 27 синове и
дъщери на Ботеви четници и се срещат с тях
в къщата на Иванка
Ботева. На 26.8.1966 г.
започва тържественият първи рейс със 126 отличени деца на бор- Материалите се поместват по реда на
да, при който корабът стига до Будапеща и получаването им.
Редакционна колегия: Снежинка Ангелова,
Виена.
Всички пионерски домове в страната Светослава Петкова, Димитър Миленов
се състезават в организирането на тази дей- Компютърна обработка и печат:
ност. Първо място печели Врачански окръг. инж. Иван Йорданов
За организацията по събирането на средства Инициатор и коректор на изданието: Мая
Трифонова
Окръжен пионерски дом, Враца е удостоен с

ИСКРИЦИ

от детския огън
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ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ
За началото и малко по-нататък
В далечната 1953 г. на четирима млади
учители (на средна възраст около 24 години) Младен Йорданов, Недка Изворска, Теменужка Нисторова и Иванка Спасова, е поставена
задачата да създадат за децата на Враца и областта Пионерски дом. Няма конкретни указания, методическа литература, технически
средства. Има обаче много изисквания. Домът
трябва да е привлекателно място за децата, да
идват в него с желание, да има интересни занимания, да се учат на труд, техника и родолюбие и още много интересни и полезни неща. И
най-важното — да бъдат обичани и обградени
с много грижа и търпение. Властта, обществеността, родителите и учителите настояват за
това и очакват то наистина да се случи, за да

Млади физици на Трифон Вълков
бъде осмислено свободното време на децата.
И се започва. Първите кръжоци са по
техника, домакинство, събиране на билки.
Има драматичен състав и куклен театър. За

ръководители са привлечени много учители и
специалисти, които обичат и уважават работата с децата, в това число и „истински“ артист
(за първите години по-подробно разказва в дописката си Кина Георгиева - завеждащ отдел
„Пионерско-масова работа“, по-късно и отдел
„Краеведческа дейност и туризъм“ в Областен
пионерски дом, Враца през периода 1954-1959
г., чиято доброта и неизменната ѝ усмивка
карат децата да я следват във всичко.)
В хода на работата децата сами разбират дали са избрали най-интересното за тях.
Свободни са да преминават в други форми и
състави, да опознават всичко, предлагано в
този „Дом на чудесата“. Ръководителите също
са свободни да преценяват дали могат да се
справят, дали нямат други, по-привлекателни перспективи. Броят на кръжоците бързо
нараства. Опитът на ръководителите - също. Появяват се нови форми в
съответствие с времето и новите интереси на децата. Едновременно съществуват и големи промени, и голяма приемственост, и полагане основи
на традициите.
Обградената с бъдещи биолози
и агрономи Вата Панайотова от природолюбителския отдел преминава на
научна работа в София. Дошлата след
нея Стефка Езекиева прибавя към изграденото и събирането на вторични
суровини, особено важно за държавата ни в онзи период. А „наследилият“
я Иван Димитров разпалва интереса
към билките в родния Балкан и приобщава децата към света на фотографията - учи ги как
сами да документират дейността си.
Дълъг път са изминали младите техници.
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Те вече са млади бионици. Едни от първите им
ръководители - Трифон Вълков и София Георгиева са преминали на друга работа, но са
предали знания и опит на младия биолог Иван
Георгиев, който става баща на клуб „Млад бионик“.
Малкият хор, създаден в началото от
Мицо Мицев, е достигнал впечатляващия брой
100 души концертен състав под ръководството на диригентите Георги Гетов и Томислав Аспарухов (по-късно директор на Центъра за работа с деца) и корепетитори Веселина Лалова,
Никола Манков, синът му Светослав Манков,
Кремена. През 1989 г. Т. Аспарухов създава
женски камерен хор с бивши хористки на хор
„Волна песен“ при Възнесенска църква Хрампаметник „Св.Софроний епископ Врачански“Враца. Бивши хористи на Г. Гетов и Т. Аспарухов пеят и в другите градски хорове и групи.
Пеко (Петър) Тодоров създаде и ръководи с
голям успех детския симфоничен оркестър, от
който по-късно излязоха много успешни професионални музиканти.
Цветан Тодоров постъпва в дома като
зав. отдел „Художествено възпитание“, но
бързо преценява, че неговата сила и страст
са народните танци. Едва ли има по-подходящо име за създадения от него танцов състав
от „Радост“. Негови помощници са корепетиторите Владимир Григоров, Георги Данов,
Александър Петров, както и помощник-хореографът Ягодинка Димитрова. Още се помни
малкият солист Хари Георгиев, започнал с ролята на козарчето, а впоследствие завършил
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в гр. Пловдив.
Участвал в ансамбъла на Военноморските
сили, Варна и Фолклорен ансамбъл „Тракия“,
Пловдив, преди да се върне във Враца, където
работи в Центъра за работа с деца като хореограф и директор.
Поелата след Тодоров отдела Наталия
Монова е истински естет. С голямо търпение и
постоянство, по свой вътрешен усет тя избира
ръководители за детските състави от средата
на художествено-творческата интелигенция.
Тя довежда в Дома артиста Георги Горанов и
художника Евгени Тодоров. Появява се театрално студио „Пионер“. А Евгени Тодоров
само за няколко месеца превръща кръжока по
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рисуване в школа по изобразително изкуство
със 70 възпитаници. В чест на 1300 годишнината от основаването на българската държава
на школата е предоставена родната къща на
скулптура Андрей Николов, която става Дом
на детската рисунка.
Броят на сградите на Пионерския дом
също се е увеличил. Открит в бившето училище „Христо Смирненски“, преминал в сградата
на ДСК, той вече трайно е настанен в първата
сграда на читалище „Развитие“, има отделни
собствени къщи за клуб „Млад бионик“, „Дом
на детската рисунка“, студио „Пионер“ и туристическа база с 40 легла в подножието на
Балкана.
Със своята ерудиция, работохолизъм,
стил и идеи Наталия Монова обогати цялостната художествено-творческа дейност в Окръжния пионерски дом.
Катя Апостолова беше достоен наследник и продължител на установените вече традиции. Тя поддържаше и подкрепяше съставите във всичко. Грижеше се за изявите им, за
концертната дейност, за почивката им през лятото и гостуванията им в чужбина. Внесе нови
идеи и свой стил. Под нейно ръководство през
Седмицата на детската книга и песен творци
посещаваха всички училища и Домове, които
искаха да се срещнат с тях. Катя Апостолова
и Георги Врабчев организираха и насърчаваха
нашите възпитаници, които с неподправена
радост и голямо вълнение участваха в Международната детска асамблея „Знаме на мира“,
проведена през 1979 г. в България под егидата
на ЮНЕСКО с участието на детски делегации
от 79 страни. Врачанската група се ръководеше от Евгени Тодоров и се представи отлично.
Започнал от театралното студио „Пионер“, създал своя театрална група „Темп“ през
1983 г., Г. Врабчев се реализира професионално като режисьор. Оттам тръгва и комедийният актьор Краси Радков.
Взаимно свързани са кръжок „Млад печатар“ и клуб „Млад дописник“. В първия
Иван Петров учи децата на истински занаят,
а във втория Недка Изворска преценява с бъдещите журналисти кои материали са най-интересни и заслужават да бъдат публикувани в
детския вестник „Пионерско знаме“, издаван
от Дома (някои от младите дописници сега са
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С времето спомените избледняват, някои низаторите и спомоществователите на 65-госе губят. Хубаво е да се организират чествания дишнината от създаването на Пионерски дом,
и юбилеи, за да се помни миналото, създало Враца.
основа на настоящето, за да има бъдеще.
Благодарим на всички колеги и на нашихаджи Снежинка Ангелова
те възпитаници, задето ги имаше в живота ни.
Светослава Петкова
Поклон пред идеята и дейността на орга-

Пионерски лекоатлетически
четирибой „Дружба“ - медалисти - момичета младша възраст
с треньор Асен Шиперков и момчета младша възраст с треньор
Георги Митев

Зонално първенство по лека атлетика - награждаване на победителите на стадиона във Враца

Снимките са предоставени
от Стоян Генов.

Треньорът Георги Митев с врачанския
отбор момчета младша възраст - републикански шампиони
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възпитателна дейност“ и официално отговаря
за военно-патриотичното възпитание и интернационалната дейност. Може обаче да го
видите навсякъде - при техниците, фотографите, историците - в Дома и в училищата. У
тях той е запалил огъня на издирвателската и
събирателската дейност за цял живот.
Много силно е привличането на децата
в масовите прояви от местен и републикански мащаб. Във възстановяването на кораба
„Радецки“ участват 1 200 000 български деца,
които внасят 523 000 лева, събрани от предаване на билки и вторични суровини и участие
в трудови бригади. Всички пионерски домове
в страната се състезават в организирането на
тази дейност. Първо място печели Врачански
окръг. Окръжен пионерски дом организира
голямо честване за посрещането на кораба
„Радецки“ в Козлодуй. След обявяването му за
параход - музей там работи наш щатен работник, който посреща групите, организира тържества и чествания.
На пръв поглед най-невидима е дейността на отдел „Организационно-методически“,
което не значи, че не е толкова важна, колкото
тази на другите отдели. Той пряко не участва в прегледи, конкурси и състезания, но организира провеждането им, оказва всякакъв
вид необходима помощ на всички отдели. С
отговорност и собствен стил в него работиха
като завеждащи отдела Недка Изворска (при
създаването на Областния пионерски дом –
заместник директор), Светослава Петкова,
Маруся Кочовска, Петра Петрова, Снежинка
Ангелова. Отделът се грижи за обучението на
пионерския актив и на дружинните ръководители. В сбирки и лагери всички се учат как
да организират различни дейности и прояви в
своите родни места. Грижата за създаването на
районните пионерски домове и тяхната работа
също е негова. Отделът организира ежегодни
срещи за обмяна на опит и поддържа богата
методическа библиотека. Започната от Иванка Спасова и Зоя Александрова и завършена
от Стефка Цветкова през всичките години от
съществуването на Дома библиотеката съхранява реферати, сценарии, научни материали,
наш и международен опит в работата с деца.
Библиотеката е ценен помощник за всички, за
които професията е призвание.
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Апостолска бе дейността на работниците на Окръжния пионерски дом в окръга с
ежеседмичните командировки до близки и далечни селища, където тяхната методическа помощ беше изключително необходима.
В цялостната дейност на ОПД неоценим
помощник е техническият персонал - Димитра Фачикова, Димитър Ангелов, Цветан Конярски, леля Мара, леля Ката, леля Кева, леля
Донка, Стефка и др. Границите на задълженията и работното им време са „леко размити“ където трябва, каквото трябва и когато трябва
- все в името на общото дело.
Дълги години Домът се ръководеше от
Младен Йорданов. Човек голям - и по фигура,
и по душа. В семейството си имаше една дъщеря, но в сърцето си - място за всички деца,
с които работата го срещаше. Перфекционист
- всичко трябва да е изпипано и огледано отвсякъде. Строг, справедлив и добросърдечен.
Може да го наричаш „Младене“ и пак да си изпълнен с уважение към него. Може да те накаже, но може и да каже „Прощавай, сгрешихме“.
Ако някъде се появеше пукнатина, пръв поемаше отговорността. Защитаваше Дома, пазеше хората си.
Не бива да пропускаме и един друг аспект от дейността на работниците на Дома.
Освен че учеха децата на полезни и необходими неща, и те самите се учеха, трупаха организационен опит. За това, дали е било полезно, красноречиво говори „ изтеглянето“ им на
друга по-широкомащабна и отговорна работа.
Не беше техен избор, но не можеха да откажат, такова беше времето. Младен Йорданов
стана дългогодишен секретар на Общинския
народен съвет. Недка Изворска трябваше да
изпълни със съдържание новосъздадения Дом
на учителя. Наталия Монова стана инспектор
по възпитателната работа. Маруся Кочовска
попълни колектива на Двореца на пионерите
в София и се радваше на голямо уважение с
идеите и работата си. Иванка Спасова и Петра
Петрова станаха много успешни директори на
училища, а Иванка Динкова и Даниела Александрова - директори на детски градини. Мнозина станаха учители и пак работеха с деца,
макар и под друга форма. А Томислав Аспарухов не спря да организира и дирижира хорове
на по-малко или повече пораснали деца.
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известни писатели или журналисти).
Най-динамичен е спортният отдел. Той
ту обединява спорта и туризма, ту ги обособява в два отдела. През спортния отдел за
кратко преминават като ръководители Вергиния Манчева, Иванка Теофилова, Веска Гергова, Димитър Ангелов (основател на спортна школа, по-късно домакин на Дома), Дора
Станкова. След тях Стефан Петков завежда
отдел „Физкултура и спорт“, а Никола Дилков
– отдел „Туризъм“ (в него методисти са Йото
Стефанов и Цветан Конярски, по-късно домакин на Дома). Димитър Миленов е първият
ръководител на обединен отдел „Физкултура,
спорт и туризъм“ в продължение на 8 години,
след него щафетата поемат Тодор Тинковски и
Стоян Генов. По идея на Никола Дилков и с активното участие на Димитър Миленов, Стефка
Езекиева и целия екип на Пионерския дом се
провежда инициативата „Влак „Млади Аспаруховци“. В продължение на 10 години (1972
- 1981 г.) всяка пролет 1300 деца от Врачански
окръг осъществяват с влака пътуване до исторически селища на страната ни!

Разширяваше се дейността за покоряване на 100-те национални обекти.
Никола Дилков като зав.отдел „Туризъм“ знаеше всички места за нощуване на
деца. Лично познаваше освен колегите си от
другите пионерски домове и много хижари и
безотказно помагаше на учители и дружинни
ръководители, повели децата по пътищата на
родината.
Традиционно силни сме в шахмата. Миленов е създател на школата, но играта се радва на грижи и внимание от всички, които отговарят за спортната дейност.
Стоян Генов провежда пионерската лекоатлетическа щафета „Радецки“, както и домакинството на републиканското първенство
по лека атлетика. Впечатлени от прекрасната
организация на проявата, нейните ръководители награждават командира на Окръжния
пионерски щаб с участие в лагера в Куба, за
който заминаха първенците.
Трифон Трифонов (в някои периоди директор, зам. директор или изпълняващ длъжността директор) завежда отдел „Идейно-

Представителен танцов състав „Радост“ към Окръжен
пионерски дом, Враца с ръководител Цветан Тодоров и
корепетитор Георги Данов
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... и от новите
Петър Митев
(1952—2017 г.)

лев, ко- Ани Ангелова, команРосен Васи ръжOк
дир на Градския пиомандир на
б
а
щ
и
нерски щаб
рск
ния пионе

Трифон Вълков с от
рядни ръководит
ели, 1962 г.

От ляво надясно Софи
я Георгиева,
Цветан Конярски, Триф
он Вълков,
Иван Георгиев

Петър Митев, актьор в Драматичен театър, Монтана, любимец на публиката още от
детския театър в Пионерския дом (снимките
са от сайта на ДТМ)

директор на ТПП
Илиана Филипова, изп.
есмен - хористи в
и Иво Владимиров, бизн
ов
хора с ръководител Г. Гет
ан лагер
Средношколски военизир
в с. Реселец, 1987 г.

Лагерна база в с. Рогозен
,
Светослава Петкова с
лагерници

, 1973 г.

Любимият Георги Горанов, актьор,
създател и ръководител на театрално
студио „Пионер“, и дъщеря му Даря Горанова, поела впоследствие ръководството на театралното студио, с млади
актьори

проф. д.с.н. Цветан Давидков хорист в хора с ръководител
Г. Гетов
Дни на Враца в Европейския парламент,
март 2008 г., Брюксел
Втора отляво Радосвета Крумова, Община Враца; втори отдясно Даниел Асенов,
телевизионен репортер и водещ, бивши хористи , впоследствие съответно директор
и работник на Обединен детски комплекс;
в средата Володя Статков, дипломат,
извънреден и пълномощен посланик на Р.
България в Белгия и Люксембург, златен
медалист на клуба „Млад бионик“ с ръководител Иван Георгиев

