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ЧИСТОТАТА НА ДУХОВНИЯ ИЗВОР 

 

 

Творим, за  да  сме  винаги  първи! 
 

Румяна Иванова - Директор на ДТГ ”Димитър Хадживасилев” 

 

В кръговрата на времето поколенията се сменят. Всяко следващо 

надраства възгледите на предходното и ги оценява отвисоко. Мярка става не 

броят на завършените и незавършени неща, а волята, вложена в тях. Преди 125 

години волята за усъвършенстване, знание, успех и достолепно присъствие на 

европейската икономическа сцена  реализира идеята за създаване на първата 

търговска гимназия в България - Държавна търговска гимназия „Димитър 

Хадживасилев”. 

Годината на вземане на решението е 1883 – краят на режима на 

пълномощията. Политическата атмосфера е изпълнена с противоречие и 

противоборство между привържениците на Русия и тези на Австро-Унгария. 

Събитията са динамични - умерени  либерали и консерватори все пак се 

споразумяват, прокарва се Закон за изменение и допълнение на Конституцията, 

приема се проектът на Австро-Унгария за строителство на железопътна мрежа в 

България. Наред с  всичко това не се забравя, че пътят за оцеляването и силата 

на младата българска държава минава през знанието. На 09.02.1883 година 

Третото обикновено Народно събрание приема предложението на 

Министерството на народното просвещение за създаване на търговско училище 

в Свищов. Мотивите за това решение са обективни – Свищов  е търговски град 

с благоприятно геополитическо място на река Дунав, с изградени икономически 

връзки с Австрия, Германия, Унгария и други европейски държави, и 

субективни–заявеното желание за дарение. Дарителят е Димитър 

Хадживасилев, а волята му е да се построи училище, което да дава 

икономически знания и това училище да се създаде в града на родителите му – 

Свищов. 

От учебната 1884/85  година започва летоброенето  в Държавна търговска 

гимназия. Два княжески указа в началото регламентират нейното устройство и 

дейност – Указ №730/06.09.1883г. утвърждава „Устав за държавното търговско 

училище в град Свищов” и Указ №79/05.07.1885г. след смъртта на Дарителя 

утвърждава „Устав за откриването на търговската гимназия под названието 

„Димитър Хадживасилев” и за уреждане фонда на гимназията”. През годините 

директори, учители, ученици и служители създават историята на Гимназията. 

Повтарящото се в неповторимото маркира най-важните щрихи от облика на 

училището : 

- в ДТГ се обучават ученици от различните краища на България; 

- в ДТГ се поддържа образцов учебен процес с компетентни учители и 

модерна материална база; 
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- в ДТГ витае духът на новаторството – тук се създава първата 

образцова кантора, първата ученическа кооперация, първият учебник 

по счетоводство и още много първи неща; 

- ДТГ има свой културен живот, в който се вписват многообразни 

проявления -  от първия духов оркестър и първото ученическо 

културно-просветно дружество до  ценните книги в училищната 

библиотека и съвременните театрални групи и групи за модерен балет; 

-  ДТГ има възпитаници, които се реализират успешно в България и 

извън нейните граници и винаги се завръщат с умиление и 

признателност; 

- в ДТГ има Аула, където Дарителят винаги те очаква и те предизвиква 

да правиш равносметка и да продължаваш с нови сили. 

Ако се върнем към началото и използваме аналитичния изказ можем да 

наречем жеста на Дарителя „инвестиция в бъдещето” с вече 125–годишна 

ефективност. Ако искаме да направим образно-емоционална оценка на делото 

на Дарителя, ще ни помогнат думите мъжество, 

вярност, щедрост, благоразумие, изтънчена 

общителност, чест. Защото той всеки ден ни гледа 

от портрета в Аулата като Рицар на вечността и в 

дни на съмнение подхранва оптимизма за 

ценностите в българската народна психология. 

Началото на смисъла е в българския дух, роден в 

онези далечни възраждащи години, в силата на 

този дух и в необходимостта да се раждат нови дарители, готови да отдадат 

вдъхновението и делото си на една свещена мисия - винаги в бъдещето да я има 

Държавна търговска гимназия с разнообразното духовно богатство, с цялата 

гордост и самосъзнание. След Дарителя много други прекрасни личности са 

вградили  съдбата и живота си в историята на училището. Днес такива личности 

прибавят нови елементи към  нейния неповторим  облик. 

Корените на училищната общност пият живителни сокове от 

възрожденския импулс за съхраняване на българската идентичност. Затова 

Гимназията оцелява след всяка война, надживява противоречията и 

противоборството в политическия живот, като дава криле на учителското и 

ученическо дръзновение и съгражда своето многообразие с благородство, 

усърден труд и любов.  

Непреходното в нашата мисия е да опазим чисти изворите, създали 

нашето съвремие, и да му отговаряме, съчетавайки традиции с иновации. 

Знаем вярната посока. Тя винаги ориентира към преодоляване на 

съпротивата за развитие, произтичаща от естествената инертност и гарантира  

хуманизъм, знание, компетентност и удовлетвореност . 

Във времето о с т а в а м е   з а в и н а г и     п ъ р в и  и  ТВОРИМ,  за да 

сме   ВИНАГИ ПЪРВИ… 

Честит юбилей! 
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ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
 

 

Дарителят 
 

Лучия Керчова-Пъцан, Лука-Франчиск Велчов 

 

   „Град Свищов е от голямо значение в 
търговско отношение... Следователно 
там му е мястото и там подлежи да се 
отвори едно училище...аз съм уверен,че 
с това ще осигурим процъфтяването 
на българския народ.” 

Димитър Г. Анев 

 
Една от най–славните епохи в българската история е Възраждането. Колкото 

повече я  изучаваме, толкова повече тя ни разкрива своите герои, възкресили 

българщината и изнесли на плещите си един почти забравен народ от двойно робство. 

Те са проявили толкова много саможертвеност за благото на родината, че ние, 

обикновените хора, винаги прекланяме смирено глава и коленичим, когато си 

помислим за техните дела. 

Епохата на Българското възраждане обхваща повече от един век в 

многовековната история на трите класически български територии–Мизия, Тракия, 

Македония. Това е периодът от създаването на Паисиевата „История 

славянобългарска” през 1762г. до Освобождението на България от османско иго през 

1878г. 

Българското възраждане е епоха, съчетаваща ренесансовите идеи с идеите на 

Просвещението, Романтизма и Реализма. Сливането на културните епохи, 

възприемането и осъществяването на техните идеи е обусловено от историческата 

съдба на българския народ. Основните черти на   Възраждането са свързани с 

утвърждаването на националната идея и с формирането на нов тип личност. Усилията 

на българските будители са насочени към събуждане на националното съзнание и 

създаване на условия за осъществяване на национална революция. 

Едва ли има град, който би могъл да се конкурира  с Букурещ като място, в 

което се намират толкова много паметници, свързани с историята на българското 

националноосвободително движение. Много са големите личности от Българското 

възраждане, които са живели и творили в Букурещ. Тук са пребивавали Софроний, 

Георги Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Стамболов 

и други. В Букурещ се полагат основите на новата българска наука и култура, 

литература и журналистика. Преди двеста години тук излиза първата българска 

печатна книга, написана на новобългарски език („Неделник”), която се 
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разпространява не само в Румъния и в България, но и в Бесарабия. Тук се пишат и 

издават книгите на Каравелов, Ботев, Вазов и много други изтъкнати български 

писатели. Тук се изковават основите на българската национална идеология, която е 

пътеводна светлина не само за освободителните борби, но и за изграждането на 

новата българска държава.Тук се създава българският театър, тук се ражда и 

българската журналистика, издават се първите български вестници и списания. 

През възрожденската епоха Букурещ е най-важният център и своеобразно 

средище на ръководните органи на българското освободително движение. В 

съзнанието на всички е олицетворение на кипяща революционна дейност, свързана 

непосредствено с делото на бележитите идеолози и ръководители на българската 

национална революция. 

Букурещ придобива голямо значение и за българите търговци. Тук се 

осъществява транзитна търговия със Западна Европа, построяват се  много ханове и 

магазини. Хановете представлявали истински ориенталски пазари, изпълнени с 

разнообразна стока и  пъстър свят. Там имало кафенета, тютюнджийници и кръчми. 

”Почти няма по-стара улица в Букурещ, -пише румънският академик 

П.Константинеску Яш - която да не е свързана с живота и дейността на именити 

българи.” Академик Петър Динеков изтъква: ”Сякаш цяла литературна България е 

живяла, учила,  работила и шетала из Букурещ-от Софроний Врачански до Иван 

Вазов...Няма друг град през епохата на Българското възраждане, в който да се е 

събрал цветът на българската литература, журналистика, наука и политика...Букурещ 

може да има само един съперник-Цариград. Почти няма български възрожденец, 

който да не е минал, живял и работил, за малко или повече, в Букурещ.” 

Значителна група от българските преселници в Букурещ произхожда от 

Свищов, един от най-развитите в стопанско, културно и просветно отношение 

български градове от епохата на Възраждането. Това отбелязва известният 

изследовател Николай Жечев в своята книга „Букурещ-културно средище на 

Българското възраждане”. 

Руско-турската война от 1806-18ХІІг. обезлюдява  град Свищов, защото през 

август 1809г. руските  войски преминават през река Дунав  и завземат крепостите 

Силистра, Русе, Никопол. През  1810г. бомбардират град  Свищов и го превръщат в 

пепелище, а в завзетите земи остават до края на   военните действия, приключени 

чрез Букурещкия мир от 16 май 18ХІІг. По-голяма част от жителите на напълно 

разрушения град след войната бягат отвъд Дунава във Влашко. 

Градът за кратко време успява да се възроди от собствената си пепел като 

птицата Феникс. През XIX век Свищов се превръща, благодарение на деятелността на 

своите жители, в цветущ търговски  град с буден еснаф и доста напреднали в 

културно отношение граждани. 

Второто преселване на свищовци във Влашко е през 1828г. по време на 

поредната Руско-турска война от 1828-1829г., когато градът е  отново опожарен. 

Избягалите във Влашко, в търсенето на места, където да се настанят, намират и 

получават подслон в различни села и градове на влашка територия.Tрябва да 

споменем, че през 1834г. мнозина свищовски българи се обръщат с молба към 

тогавашния влашки владетел Александру Гика да им даде място близо до Дунав, за да 

се настанят там.Тяхната молба е одобрена и свищовци основават град 

Александрия.Те се настаняват и на други места-Питещи, Зимнич, Браила и в много 
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села в близост дo Александрия, в областта Телеорман. Много емигрирали свищовци 

се заселват в селата около столицата Букурещ (сега в предградията на града), а по-

заможните свищовци - в града. 

Немалко от тях се настаняват в Букурещ. „Такива бяха, - пише Васил Манчев - 

Хаджи Васил и синът му Димитър Хадживасилев, Ангел х.Пантелеев, Ангел Солаков 

и Димитър Солаков, Юрдаки х.Ангелов, Стефан х.Ангелов”. 

Град Свищов се намира на река Дунав, в пряка близост с Влашко, където 

пътуванията на свищовското население са чести, търговията с Влашко е  ежедневна, 

също такива са  и другите обмени и занимания, които са се осъществявали между 

Свищов и Влашко. 

В Букурещ са се заселили  много търговци, различни майстори, учители, 

адвокати, свещеници, журналисти, издатели, администратори, просветители-хора със 

занимания, подходящи за градове. 

Измежду най-известните търговци, които се настаняват в Букурещ в началото 

на XIX век, е Васил Хаджи Станкович се ражда синът му Димитър Хадживасилев, 

който наследява заниманията на баща си - продажба на кожени изделия - и става 

известен като голям търговец и благодетел. 

Димитър Хадживасилев е голям българин и патриот. Той самият твърди, че 

патриотизмът се измерва по ръста на делата и с величието на саможертвата. В живота 

си върви по този път и със стореното потвърждава това. 

Търговската гимназия в Свищов, дарението на Димитър Хадживасилев, е един 

от най-ярките символи на града (дали си е представял благородният българин, че 

неговото родолюбиво дело ще има толкова блестящ живот, ще представлява такава 

гордост за Свищов и България). 

Дарителят Димитър Хадживасилев е внук на чорбаджи Станко, в къщата на 

когото е сключен Свищовският мирен договор между Австрия и Русия през 1791 

година. Бащата на дарителя е Васил Хаджи Станкович, роден в Свищов, крупен 

търговец с луксозни кожи във Влашко и в Западна Европа. След опожаряването на 

града през Руско-турската война от 1810г. семейството на Хаджи Васил се премества 

в Букурещ, където се ражда синът му Димитър Хадживасилев (1814г.). В родния дом 

се говори на български език и родителите често разказват на малкото момче за 

свидния Свищов и сполетелите ги нещастия по време на „Изгорелското”. В 

българските народни песни, чувствителният юноша долавя мъката на един народ, от 

който той се смята частица. 

Заживял от рано с тъгите и съдбините на България, той остава родолюбец до 

края на живота си. 

Образование получава в т.нар. „народни училища” в Букурещ, тъй като още не 

е открито българско училище там. Овладява бързо гръцки и румънски език, които 

ползва в деловата си дейност. Висше образование не получава, но вродената 

любознателност и интелект, стремежът към просвета и нравствено усъвършенстване 

го приобщават към една висока култура. 

Освен това баща му го посвещава в потомствения за семейството занаят-

кожухарството, и го въвежда в тънкостите на търговската дейност. Търговията 

привлича  младежа и скоро той започва да се занимава с търговските дела. 

След като завършва училищното си образование, Димитър поема изцяло 

търговията на баща си със скъпоценни и луксозни кожи и натрупва голямо състояние. 
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През 1841г. се оженва за Александрина (Луксица) Пенчева от рода на Пенчо 

Ловчалията (живеещ също в Букурещ). 

Със съпругата си Александрина той живее щастлив и примерен живот, но не е 

могъл да се наслаждава  на радостта да има деца. Съпругата му Александрина е 

родена в Букурещ през 1823г. В детството си тя получава румънско възпитание и 

говори само на румънски език, но все пак тя не изгубва чувството на принадлежност 

към българския род и признава себе си за чиста българка-така се изразява за нея д-р 

Димитър Павлович в своята книга „Черти из живота на Димитър Хадживасилев”, 

издадена в Свищов през 1909г. 

След смъртта на баща си Димитър Хадживасилев разширява търговията си със 

Западна Европа, а гледа също така и на Изток към Русия. Щастието в търговските 

предприятия  обаче му се усмихва от друга страна. Във времето около 1852г. 

румънските чокои, притежатели на богати и големи имоти, огромни природоносни 

мошии, разпиляват своите богатства с разкошен живот в Париж, изпадат в 

непоносими дългове, а впоследствие са принудени да продават на твърде ниски и 

нищожни цени своите богати имущества. Тогава съобразителният българин Димитър 

Хадживасилев успява да изкупи някои от тия прекрасни и многодоходни мошии с 

лозя, ливади и гори на твърде изгодни цени,  които после получават двойна, тройна и 

даже десеторна стойност. Тогава той изоставя западналата вече търговия с кожи и се 

отдава на експлоатирането на своите плодоносни мошии. Освен търговска 

съобразителност, той е имал щастието на своя страна-казва неговият сродник д-р 

Павлович. Успява да натрупа значително богатство, придобива завидно материално 

положение и става един от  най-богатите хора в Румъния. 

Неговият благ характер, честност и скромност предизвикват обичта и 

уважението на всички сънародници в цялата българска колония в Букурещ. Той се 

включва в обществени организации, подпомагащи просветата и родолюбивите 

действия („Патриотично общество” и „Българско народно дружество”). Последното е 

основано от заможни българи родолюбци и по-късно прераства в т.нар. Добродетелна 

дружина. Димитър Хадживасилев става един от най-ревностните й крепители, 

заемайки представителни функции. С неговата щедра материална помощ 

организацията осъществява много от просветителските си начинания - издаване на 

вестници, книги и брошури, призиви до народа, разпространявани във Влашко и 

отвъд Дунава. Димитър Хадживасилев споделя напълно надеждата на българския 

народ за освобождение с помощта на Русия. 

Toй симпатизира на революционните идеи на БРЦК, подкрепя „лудите глави”, 

както наричат велможите от организацията на „старите” групата на младите. Допуска 

се дори, че Димитър Хадживасилев подпомага с пари въоръжаването на някои чети, 

преминали в България. Също така е спомоществовател при издаването на вестници и 

книги за „младите” и понякога присъства на техните събирания. 

Освен благодеянията, които прави за народното възраждане на своите 

съотечественици, благородният мъж не забравя да бъде признателен и на  Румъния, 

страната, в която се е родил и живял. Той  подпомага със значителна сума пари 

Румънското книжовно дружество „Атенеул Ромън” при неговото основаване. Със 

своето достойно благородно поведение Д.Хадживасилев печели благодарността на 

два народа, като вплита името си в тяхната културна история. Признателният 

румънски народ е записал със златни букви на мраморна плоча имената на тези, които 
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са основали”Анатеул Ромън”. Сред тях са имената на Д.Хадживасилев и Евлоги 

Георгиев. 

Неговата въжделена идея обаче била да способства със своето богатство за 

възраждането на своя народ, за въздигането на „народното образование и 

разпространението на светлина, за благото и величието на България”, както той 

заявява в писмото си от  5.XI.1883г. до Н.В. княз Александър във връзка с 

дарителството за построяването на търговска гимназия в Свищов, града на неговите 

родители. 

За истинския родолюбец няма по-голяма мечта от 

тази да влезе достойно с делата си в историята на 

българския народ, да остане в паметта на признателното 

потомство. Такава е била мечтата на дарителя 

Д.Хадживасилев. Той прави своето забележително дарение 

след Освобождението, когато е на преклонна възраст. 

Смисълът на неговата идея и завещанието е изразен ясно в 

думите му: ”Да се открие в Свищов, където са се родили 

родителите ми едно реално училище или класическа 

гимназия, в която да се преподава и политическа 

икономия.” Това негово желание е подкрепено с крупната 

сума от 240 000 златни лева за изграждането на училищната 

сграда и нейното поддържане. Създава се фонд, в който 

правят дарения и други свищовци, и настоятелство, което 

да ги оползотвори по предназначение. 

Въпросът за необходимостта от полагане основите на търговско училище в 

България е докладван от Министъра на народното просвещение на Първата сесия на 

Народното събрание през 1883г. По този повод възниква спор  къде да се открие 

търговското училище. Известна е речта на Димитър Г. Анев, който защитава правото 

на Свищов да влезе в историята като люлка на икономическото образование в 

България. 

След разгорещени дебати на 9.II.1893г. Народното събрание взема решение за 

откриването на първото търговско училище именно в град Свищов. Особено силен 

аргумент е крупното дарение на Димитър Хадживасилев, с което е запознат и князът, 

оказал „височайше покровителство” за неговото осъществяване. 

Дарението си Димитър Хаджи-

василев прави на 6.XI.1883г., като 

превежда сумата в БНБ с 

посредничеството на Евлоги Георгиев. 

Няколко месеца по-късно-на 7.I.1884г. 

той почива в Букурещ на 70-годишна 

възраст, без да види плодовете на 

своето благородно дело. 

Завещанието на Дарителя 

ревниво и стриктно се изпълнява от 

свищовската общественост.С Княжески 
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указ №79 oт 5.VII.1885г. се утвърждава „Устав за отваряне на търговска гимназия под 

названието на ”Димитър Хадживасилев”. Още същата есен училището приема 

първите си възпитаници. 

Основният камък се полага на 1.IX.1892г., а построяването на сградата е 

довършено окончателно през декември 1895г.- дванадесет години след смъртта на 

дарителя се реализира неговата мечта.   

Издигнатата сграда на Търговската гимназия е изключително модерна и 

красива. Всеки посетител изпитва възхищение и респект пред нейното изящество. 

Твърдят, че няма друга подобна сграда на Балканския полуостров. 

Димитър Хадживасилев е от онези български възрожденци, скроени според 

мярката на великата епоха, в която са живели.С практичния си ум и с търговските си 

способности той заема почетно място сред плеядата достойни люде на България. 

Затова неговата личност е незабравима. 



  

 10 

Достолепие и изящество 
 

Професор Радко Радков 

 
Търговската гимназия в Свищов е един от най-ярките символи на града, не 

напразно наричан „Град на просветата и културата”, град на патриоти, народни 

будители и дарители. И това великолепно училище е създадено в резултат на крупно 

дарение за развитие на просветата и културата в стария крайдунавски град. Дарителят 

е Димитър Хадживасилев, който в края на 1883г. завещава 12 000 златни наполеона 

(240 000 златни лева) за построяване и поддържане на гимназия в Свищов. 

Голямото завещание на Димитър Хадживасилев, заявено на 5 ноември 1883г. 

чрез Акта до Н.Височество княз Александър I, разкрива благодатни възможности за 

създаването на авторитетно училище-„реално училище или класическа гимназия, в 

която да се преподава и политическа икономия”… 

След като вече е известен дарителският акт на Димитър Хадживасилев, в 

Градското общинско управление Свищов се 

открива преписка (1 декември 1883-10 януари 

1885г.) във връзка с дарението за построяване и 

поддържане на гимназия в Свищов. В протокола на 

Градския общински съвет Свищов, за приемане 

завещанието на Димитър Хадживасилев от 

Букурещ (1 декември 1883г.), е записано: 

„Обещанията на градътъ, че място за постройката 

на Класическата Гимназия ще ся даде отъ градътъ 

и като взехме въ внимание добрата и благородната 

целъ на Благодетеля, то и ния Граждани длъжностъ 

ни налага за да бъдемъ готови да помогнемъ на тая благородна целъ и решихме, и 

обещаното място да ся даде, а такова готова като няма то избрахме Комисия отъ 

Господинъ Кмета А.Шишмановъ, Градския Инженеръ, Ив.Юрдановъ (Р.Р.-Късия), 

Стоянъ Бръчковъ, Дим.Караначовъ, Ангелъ Ил.Дюлгеровъ, Ив.Паневъ, Тома Цоковъ 

и Пантилей Теодоровъ съ молба да ся погрижатъ колко по скоро да намерятъ място 

сгодно и удобно за исканата целъ и което да покупятъ а стойността му да ся заплати 

отъ Общинското управление…или чрезъ други средства да направи възможностъ за 

изплащане на покупените места.Кметъ:А.Шишмановъ”. 

Избраната комисия имала задачата да събере помощи от гражданите, за да се 

обезщетят собствениците на турските къщи, които са били на мястото, което 

Общината определя за двор на Търговската гимназия. 

Дворното място е струвало 12 000 лева на Градската община. Събрали са помощи и от 

гражданите. 

Новото училище се открива на 1 септември 1884г. и започва своята нормална 

дейност (без собствена сграда). 

Константин Красилников е бил първият учител и същевременно директор на 

новооткритото търговско училище. Другият учител е бил Николай Начков. 
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Същевременно правителството дава решение да се почне строителството на 

училището на осигуреното от Общината място.Дори министерството обещало да 

отпусне необходимите средства, ако дарените за тази цел средства не достигнат. 

През 1891г. се обявява конкурс за изработване на архитектурните планове за 

новото училище, спечелен от известния архитект Петер Паул Бранг. През пролетта на 

следващата година (1892г.) планът се приема, като натоварват архитекта с 

ръководенето на строителството до окончателното завършване на сградата. Обявява 

се и търг за предприемач. На 17 август 1892г. се възлага на предприемача Янаки 

Николов да завърши строежа на училището. 

Основният камък на сградата тържествено е положен на 1 септември 1892г. 

Строежът е завършен през декември 1895г. Изразходвани са общо 586 000 лева, от 

които 336 000 лева са от дарението на Димитър Хадживасилев и 250 000 лева от 

държавния бюджет. 

Издигнатата сграда на Търговската гимназия е била изключително модерна, 

монументална и красива, вдъхваща респект и предизвикваща възхита както тогава, 

така и  днес. Тя е била и с парно отопление-новост за тогавашното строителство. 

Говорело се е, че няма равна на себе си в целия Балкански полуостров. Освен 

широките и просторни класни стаи, за учебния процес са били създадени и 

обзаведени кабинети (по физика, химия и стокознание, география), образцова 

кантора, библиотека, търговски музей и салон по гимнастика. Търговският музей е 

бил открит през 1897г. Отличавал се е с разнообразните си колекции от наши и 

чуждестранни фирми. Когато народният поет Иван Вазов посетил училището, бил 

особено възхитен от видяното и споделил, че търговската гимназия в Свищов е 

гордост не само за града, но и за България-като единствено по рода си учебно 

заведение. 

Обучението на учениците в Търговската гимназия винаги е било на много 

високо „европейско” равнище, осъществявано от ерудирани и високообразовани 

учители. Ще споменем само първите: директорът Никифор Попов-завършил 

Пражката политехника (Чехия), Карл Милде-

преподавател по физика, многостранно 

талантлив и подготвен учител; Христо 

Атанасов-завършил търговската академия в 

Линц; д-р Улрих Левенсон-завършил 

Базелския университет и специализирал 

право в Нюйоркския университет и мн. др. В 

търговската гимназия са преподавали и много 

известни интелектуалци на България:поетът 

Николай Лилиев, художникът Владимир 

Димитров-Майстора, професорите в Свищовската академия Господин Тошев, Васил 

Павлов и др. В училището са преподавали още: Рудолф Фиала от Виена (в Свищов са 

запазени прекрасни портрети, нарисувани от него), Луи Леварле от Белгия, Хенрих 

Каспар от Германия и др. 

Едно име обаче остава завинаги свързано с Търговската гимназия-архитектът 

Петер Паул Бранг (1852-1925)-сътворил една от най-красивите и внушителни сгради в 

страната.Австриецът Петер Паул Бранг (известен в Свищов като Павел Бранк) е 

завършил Академията за изобразителни изкуства във Виена при проф. Теофил 



  

 12 

Фрайхер фон Хайзен. Осъществява проекти предимно в областта на жилищното 

строителство, но има редица проекти за обществени постройки. Негов предпочитан 

стил в архитектурата е Неоренесансът. В България проектира редица великолепни 

сгради: Посолството на Република Италия (бивше Дипломатическо представителство 

на Австро-Унгария), къщата на нашия съгражданин в София Григор Начович (1883), 

къщата на Васил Радославов в София (1890), Доходното здание (Театър и опера) в 

Русе (1898-1902) и още много други обекти в България и Европа.В Свищов по негови 

планове са изградени, освен Търговската гимназия, още къщата на Алеко Николиев-

известна като „къщата на Боян Стаевски”(през 1895г.-едновременно със 

строителството на Търговската гимназия), къщата на Димо Павурджиев-бившата 

БНБ, къщата на Тодор Божинов, а, вероятно, и някои други частно домове. 

Петер Паул Бранг печели и първия конкурс (1896г.), обявен от Свищовската 

градска община за изграждане на „Кафе-Концертъ (театръ) въ Градската Градина въ 

гр.Свищовъ”. Този проект именно е одобрен от дарителя Кирил Д. Аврамов за 

построяване на  Читалище в Свищов, включен  изрично в неговото завещание. 

Проектът на Петер Паул Бранг обаче не се осъществява, вероятно поради недостиг на 

средства, тъй като е много амбициозен-прилича повече на дворец и явно изисква 

много пари за неговото реализиране.  

Проектираната и осъществената сграда на Търговската гимназия в Свищов 

също има излъчването на дворец. Тя е „дворец” на образованието и културата, 

осъществено под силното европейско влияние 

върху архитектурата на младата българска 

държава, непосредствено след 

Освобождението. Тази великолепна сграда 

става символ на огромното желание и стремеж 

на свищовци да покажат своята съпричастност 

със световните постижения в областта на 

образованието и същевременно градът ни да 

издигне достолепна сграда, олицетворяваща 

свищовския дух към съвършенство и духовно 

величие. Тези чувства, впрочем, изживяват 

всички посетители на този „храм” на просветата, както и многобройните поколения 

ученици, получили своето търговско образование в този бисер на архитектурата. 

Всеки от тях е респектиран от красотата и величието на сградата, с нейните високи и 

просторни учебни стаи, впечатляващото „дворцово” фоайе с двойното широко 

стълбище в под куполното пространство, обградено от стройна колонада, от богато 

обзаведените учебни кабинети-и въобще, от цялостното излъчване на тази свещена за 

мнозина сграда. Централната зала на Търговската гимназия-Аулата-съперничи на 

много от залите на известните със своята красота дворци във Виена, Париж, Санкт-

Петербург. 

Доминиращ акцент във външния изглед на сградата е нейният бароков купол, 

увенчан от фигурата на устремения Хермес (Меркурий). Твърди се, че фигурата на 

Хермес е скулптурирана от Арнолдо Цоки (Васил Радков, по свидетелстването на 

художника Илия Маринов). 

Челната (южната) фасада на сградата е пространствено разграничена чрез три 

ризалита:централният, където е главният вход и аулата над него, и двата ъглови 
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ризалита (на изток и на запад), които са симетрично разположени и еднакво 

архитектурно оформени. Най-богата и красива е архитектурната украса на централния 

ризалит (изпъкналата част от постройката). Тук, на приземния етаж, са трите особено 

красиви сводести, остъклени и орнаментирани врати, към които водят невисоки 

открити стъпала. Около вратите -рустицирана мазилка, а над тях-богато 

орнаментирана мазилка с русти, кръгли плитки декоративни ниши и скулптурирани 

ключови камъни. Етажите са разграничени чрез красив корниз по цялата дължина на 

фасадата и на цялата сграда. 

Най-тържествена, богата и впечатляваща е архитектурната декорация на 

фасадата на горния етаж, където е централната зала-аулата:високи сводести прозорци, 

обрамчени от лизени и сводове с красиво изваяни скулптурирани ключови камъни. 

Изпъкват стройните полуколони с класически римско-коринтски капители, 

подпиращи антаблемана с фронтонното поле, където е изписано името на училището 

- „Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”. В двата края на 

централния ризалит са изградени пиластри, които са увенчани чрез същите капители, 

както на полуколонител. На тази фасада изпъкват със своята елегантност красивите 

„балюстри”, поддържащи подпрозоречния корниз. Под покривната част на фасадата 

също е интересна: над челния фронтон е главният увенчаващ корниз с хармоничните 

елементи на дентикулите, които са поставени да наподобявят откритата част на 

носещата дървена конструкция на покрива. Това е типичен архитектурен похват, под 

влияние на сецесиона, срещан и в други постройки в Свищов от това време. Най-горе 

на фасадата е оригинално изградената куличка на часовника, също украсена чрез 

едикула със сводест фронтон. 

Архитектурните елементи от централния ризалит се повтарят и по страничните 

ризалити, но тук полуколоните и лизените са изградени чрез по-скромни декорации. 

На северната страна на сградата се повтарят много от елементите на архитектурното 

оформление от лицевата страна (южната), като доминанти тук са обрамчените 

прозорци чрез полуколони и триъгълни фронтони над тях-типичен похват при 

изграждането на класическите едикули в сградите от епохата на Ренесанса и Барока. 

Особено впечатляваща е сградата на Търговската гимназия вечер, когато 

класическите й детайли по фасадата изпъкват загадъчно осветени от разноцветни 

светлини-една феерия от форми, светлини и полусенки, достойна за този великолепен 

дворец и храм на просветата и културата.Учудващо красива сграда-достойна за своя 

велик създател-Петер Паул Бранг, достойна за паметта на дарителя-Димитър 

Хадживасилев, достойна за крайдунавския град на просветата и културата. 
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Сборниците разказват... 
                                  

1909 година 
 

25 години от създаването на училището 
 
        „Общият успех на учениците през изтеклата година в процентно отношение стои 

по-добре, отколкото по-миналата година; същото може да се каже и относно 

поведението: от всички ученици на 138 е определено примерно поведение, на 104-

похвално, на 31-добро, на 19-средно, на 9-укорно и на 11-лошо, като при това трябва 

да се забележи, че на мнозина ученици поведението е намалено за неизвинени 

отсъствия... 

         През тази изтекла учебна  година една група ученици от III и IV курс направиха 

една екскурзия с маршрут Свищов, Русе, Търново, Габрово, 

Търново, Варна и обратно през Русе за Свищов. Навсякъде 

учениците са били посрещнати твърде любезно. В Габрово, 

главната цел на екскурзията, учениците под ръководството 

на преподавателите господин Иванов и господин Влайков, 

са били разведени по фабричните заведения, гдето 

стопаните им дали подробни обяснения за производството 

си; особено впечатление на учениците е направило производството в текстилните 

фабрики на Габрово, който вече прави впечатлението на един бъдещ промишлен 

център...  

          Дирекцията, ръководена от желанието да се набавят потребните пособия за 

различните кабинети и музея, изразходва от фонда за пособия 2363 лева и 90 

стотинки, като набави разни съчинения за учителската и ученическа библиотека, една 

минерална сбирка от  200 минерала, 10 витрини за музея, 20 нови чина  по образеца 

на Министерството на просвещението и др.такива пособия... 

         При гимназията е допуснато образуването на ученическо дружество „Пробуда”, 

което...през изтеклата учебна година е помагало на бедните ученици-членове и е 

изразходвало една сума от около 300 лева при 

условие, че всеки ученик, който получи помощ от 

него, е длъжен да я върне безлихвено в срок от 

шест години след излизането от гимназията... 

        Кооперацията „Солидарност” е сигурно 

първата по рода си в България... Днес, когато с 

настоящия юбилеен сборник се дава равносметка 

на извършеното от търговската гимназия през 

първото й двадесет и пет летие, считаме, че ще се изтъкне...извъншколската дейност 

на учители и ученици при същата гимназия, като се посочи ролята, която е играла и 

играе в живота на учениците кооперацията „Солидарност”, и като се укаже  на 

участието, което тя взима, както при формирането на техния характер, тъй и при 

снабдяването им още като ученици с толкова нужния за бъдещата тяхна практическа 

дейност житейски опит...”  
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1934 година 
 

50-годишният юбилей на Свищовската  
държавна търговска гимназия 

 
      „В заседанието на общогражданския комитет от 28.IX.1934г.се одобри следната 

програма за отпразнуване на 50-годишния юбилей на Държавната търговска гимназия 

„Димитър Хадживасилев”: 

                                 Сряда-7.XI.1934г. 

1. Поклонение пред гробовете на дарителите на гимназията и пред гроба на 

Д.А.Ценов. 

2. Посрещане на гарата на официалните  лица, бившите възпитаници на гимназията и 

гостите. 

3. Пиесата „Скакалци”от Ст.Костов,изнесена от ученици при гимназията. 

                                Четвъртък-8.XI.1934г. 

1. Посрещане на гарата на официалните лица, бившите възпитаници на гимназията и 

гостите. 

2. Събиране на всички бивши и настоящи учители и ученици в двора на гимназията. 

3. Панихида молебен и освещаване знамето на гимназията. 

4. Юбилейно тържество в „Аулата”на гимназията при специална програма. 

5. Снимки на посетителите пред и в гимназията. 

6. Сбор на всички бивши и сегашни учители и ученици в двора на гимназията, 

откъдето се образува факелно шествие из улиците на града. 

                                Петък-9.XI.1934г. 

1. Сбор на учениците и учителите в двора на гимназията за изпращане на 

официалните лица, възпитаниците и гостите.” 

 

 

1958 година 
 

75-годишният юбилей на Търговската гимназия 
 

„Неусетно се изнизаха последните предюбилейни дни. Колкото намаляваха 

те,толкова Свищов придобиваше по-тържествен вид...Особено величава и 

тържествена в тия дни беше гордата училищна сграда. Последният ден преди юбилея 

премина много напрегнато. Безкрайни се видяха учебните часове сутринта и на 

ученици, и на учители. Как да се съсредоточиш в урока, когато мислите ти хвърчат 

към предстоящите празнични дни? Как да не се вълнуваш,когато гостите всеки 

момент могат да пристигнат?... 

Под купола на централното стълбище се изкачва стар човек. Той спира задъхан 

през две-три стъпала и дълго се оглежда на всички страни...Той не можеше да говори 
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от вълнение... - Там, в оная стая учих преди 56 години- каза гостът на пресекулки и се 

упъти към дъното на коридора, като отмерваше всяка своя крачка с бастунчето си. 

Той намери своето някогашно място, седна на чина и замълча, а очите му шареха 

навред из стаята, сякаш търсеха нещо... 

Когато вечерта любопитно се спусна от м. ”Балаша” над града и го прибули, на 

нейния тъмен плащ светнаха стотици факли. Започваше величествената  традиционна 

манифестация на випускниците. Повече от 1 000 души манифестираха по випуски от 

1887 до 1958 година. Това бяха хора, различни по възраст,по вид и облекло, по 

служебно и обществено положение, но имаше нещо, което ги обединяваше-всички са 

учили в Търговската гимназия, с която са свързали най-възторжените дни на своята 

младост... 

Тая нощ Свищов до късно не заспа! След манифестацията, която завърши с 

поднасяне на венци пред паметниците на падналите за свободата и след оперния 

концерт, изнесен в една от залите на Академията, на шумни групи из улиците се 

разхождаха непознати за нас хора в познатия за тях град, където всеки кът е мил 

спомен... 

Първи ноември! Макар сутринта денят да е малко смръщен и мъглив, в сърцата 

на всички е истинска пролет. Отрано училищният двор е пълен с хора. Високо звучат 

възклицания, поздрави и весел смях. Сред гостите са и сегашните ученици...Правят се 

снимки за спомен, разказват се събития из живота на някогашните ученици. 

Към 10 часа всички се отправиха към читалищния салон, където щеше да стане 

официалното откриване на юбилейното тържество. Точно в 10 часа и 30 минути 

председателят на юбилейния комитет  Атанас Аков откри тържеството и даде думата 

на директора на училището Дончо Какарчев, който говори за живота и дейността на 

училището от основаването му до сега. След приветствията на гостите се прочетоха 

поздравителни телеграми и писма от Министерството на просветата и културата, от 

икономическите училища в Марсилия, Виена, Хамбург и др., от възпитаници на 

училището... 

Тържественото събрание завърши с богата литературно-музикална програма на 

ученическия хор и духовия оркестър на училището... 

Отминаваше вторият ден от ноември, с него отшумяваха и последните часове 

на празненството. Гостите обхождат за сетен път кабинетите, музея, стаите, 

коридорите на училището, сбогуват се помежду си и се стягат за път. Още много 

свидни спомени ще отнесат те по домовете си от Свищов и своето училище... 

Перонът на гарата е необичайно препълнен с хора. Влакът се е изтегнал на 

коловоза, готов за път. Стотици свищовци изпращат своите гости...Къс мощен звук от 

свирката на влака проехтя. Хората се раздвижиха,разменяха се набързо последните 

думи...Влакът протегна снагата си и тържествено потегли... 

 – Довиждане до стогодишния юбилей!-извика някой  от вагоните. 

 – Да бъде!Довиждане, скъпи гости – отвърна перонът...” 

                                                                                 

         Людмил Пенев 
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2005 година 

 
120 години от създаването на училището 

 
 

„Общият брой на учениците за учебната 2004-2005 година е 629. Те се обучават 

в 25 паралелки… 

От 1990 до 2004 г. в ДТГ”Димитър Хадживасилев” се разкриват следните 

специалности: Икономика, управление и финанси на кооперациите; Банково, 

застрахователно и осигурително дело; Машинна обработка на информацията; 

Счетоводна отчетност; Бизнес-администрация; Администратор документалист; 

Банково, застрахователно и осигурително дело; Организация и управление на 

туризма… 

Един от основните 

проблеми за всяко образование е 

как теоретичните знания, 

придобити по време на учебния 

процес, да бъдат успешно 

имплантирани в реална среда. 

Намирането на пресечна точка 

между теория и практика се 

реализира в Учебно-трениро-

въчните фирми. 

В УТФ се извършват 

дейности, които са от изклю-

чителна полза за учениците при 

подготовката им за реалния трудов пазар и  им дават  безспорни предимства пред 

конкурентите. Особено полезна е учебната дейност за онези, които започват своя 

трудов стаж в малки и средни предприятия. Мнозина от завършилите успешно се 

включват в семейния бизнес. 

Промените в света днес са толкова бурни, че проблемът, който стои пред нас 

сега, вече не е свързан толкова с усвояването на знанията, колкото с овладяването им 

в тяхната комплексност. Изграждането на умения да се разсъждава и импровизира е 

много важно… То дава възможност не само да се усвоят комплексните научно-

технически познания, а предлага адаптивност към проблемите, които поражда 

животът.” 
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ПРИСЪСТВИЕ 
 

          „И пред мен се точи сега върволица имена, озаряющи 
страниците  на  историята на град Свищов, както и на 
България, ред отлични мъже, чеда на тоя благороден 
град..., играли и играющи и днес видна роля в нашия 
политически и умствен живот.” 

       Иван Вазов 

 

 

Марко Рясков 
 

(1883-1972) 

 

 
Български финансист, управител на БНБ 

(февруари-април 1935) и  

Министър  на финансите (април-ноември 1935). 

Възпитаник на Търговската гимназия,  

випуск 1903. 
 

 

 

„Настъпиха усилни дни на подготовка за матуритетния изпит. Имаше 
едно мълчаливо съревнование между съвипускниците, което се изразяваше в 
твърдото желание всеки на всяка цена да завърши училището с хубава диплома, 
която ще му бъде „визитната карта” в предстоящия живот на борба за 
напредък. Явихме се на матуритетния изпит 53-ма младежи и всички 
свършихме с добър успех. 

Разотидохме се с най-приятелски и сърдечни   пожелания за добър успех в 
живота. Малцина отидоха да продължат образованието си в чужбина. Всички 
останали бързо намериха пласмент на труда си...Много от тях благодарение 
на солидната си подготовка, на прекрасните навици, придобити в училище, на 
прилежен труд и твърдо постоянство, на явно проявен интерес към напредък, 
достигнаха до завидно обществено положение в стопанския и финансов живот 
на страната.” 
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Владимир Димитров-Майстора 
 

(1882-1960) 
 

 

 

 

 
Един от най-талантливите български  художници, преподавател по 

краснопис в Търговската гимназия. 

 

 

 

„Свищов! Ех, младини! Там, на Дунава, отидох в 1910 година… 

Назначиха ме учител в Търговската гимназия по…краснопис. Колко хубав 

материал за рисуване има в Свищов. Има нещо особено красиво в изгрева на 

слънцето и особено в неговите залези, наблюдавани от „Калето”. Какъв богат 

спектър от цветове отразява водата, докато настъпи нощта… 

Търговската гимназия ме възхити с външния си вид, вътрешното си 

разпределение и богата украса от оригинални орнаменти. 

Учител в Свищов бях 10 години, но ако трябва да се броят дните, живял 

съм в него две години. Тогава беше война -повечето от времето бях на 

фронта…” 
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Николай Лилиев 

(Николай Михайлов) 
 

(1885-1960) 

 
Български поет, ярък представител на символизма. 

Ученик в Търговската гимназия от 1904 до 1908 година.  

Преподавател в Гимназията в периода от 1912 до 1917 година. 

 

 

 

…Безлюдно полска равнина- 
Румъния безстрастно гледа. 
И Дунав,ласкаво унесен,  
по своя недогонен блян, 
от волност и тъга пиян, 
разлива дивната си песен. 
 
На тоя хъм,де тихо гали 
и най-размирната печал, 
Алеко някога мечтал е, 
Божинов също е мечтал. 
Те слушали са запленени 
от тоя безучастен кът- 
сред запустение Градът 
по златно минало да стене. 
Но някой,глух за плач и смях, 
че там след време ще застава 
да помечтае сам за тях-  
нима те знаеха тогава? 
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Ламар 

(Лалю Маринов) 

 
(1898-1974) 

 

 
 

Български поет, ученик в Търговската  гимназия през 1912-1916г. 
 

 

 

 
Прекланям се пред твойта нежност, Майсторе, 
пред твоята народна живопис! 
Край дунавските залези омайни 
нали ме учеше на краснопис. 
Високата ти сянка бе обрасла 
със дългата брада на своя век 
и ти бе оня най-добър човек 
с душа като небето ясна! 
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Иван Хаджийски 
 

(1907-1944) 
 

      
 

 

 
Български философ, социолог, общественик, възпитаник на Търговската 

гимназия (1921-1925г.) 

 

 

„Българският народ чрез своите търговци и еснафи беше завоювал 
стопански не само страната, която политически му бе отнета преди четири 
века, но бе излязъл вън от границите на  грамадната турска империя. 
Копието и боздуганът се бяха преклонили пред иглата и аршина. Румънските 
селяни режеха дини с габровски ножчета, стружките моми белеха пирдопски 
платна, виенските буржоа носеха ботуши от тетевенски сахтян, 
цариградските ефендита закусваха с дряновски луканки, александрийските 
кадъни пиеха мляко от копривщенски биволици, в цялата почти турска 
империя се носеха дрехи, шити в Копривщица, Клисура, кроени от шаяци, 
тъкани в Троян и Рупча, гайдосани с габровски, карловски или калоферски 
гайтани...България бе тогава страна на неограничените възможности...Това 
беше епохата на българските викинги, хора без предистория, които разчитаха 
само на себе си, на собствената си смелост, прозорливост и изобретателност.” 
 

                                                     из ”Оптимистична теория за нашия народ” 
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ДОСТОЙНИ  НАСЛЕДНИЦИ 

 
 

През годините (2005 - 2010г.) 
 

„Три пътя водят към знанието:пътят на 
размишлението-най-благородният път,  пътят 
на подражанието-най-лесният   път,  пътят на 
опита-най-горчивият път.” 

Конфуций 

 

Демократичните промени в нашето общество, участието в европейските 

интеграционни процеси предполагат модернизиране на образователния процес,за да 

може да бъде адекватен на изискванията на образователните тенденции и 

иновации.През изминалите години Държавна търговска гимназия „Димитър 

Хадживасилев” осигурява пълноценно икономическо образование на своите 

възпитаници.Целта, която си поставя училището през периода 2005-2009г.,е 

„осъществяването на качествена образователна подготовка и хармонично личностно 

развитие на учениците, гарантиращи пълноценна социална адаптация и конкурентна 

професионална реализация на европейския пазар на труда”. Мисията на училището е 

да работи за формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура, 

с ясно гражданско самосъзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация, съгласно изискванията и стандартите на Европейския съюз и в духа на 

демократичните ценности.Нашето училище е не само първото професионално 

икономическо училище в България с вековни образователни традиции, но има 

претенциите и визията да бъде училище, което е способно да осигури качествена 

образователна подготовка, гарантираща успешна социализация и професионална 

реализация на учениците и да формира национални и общочовешки добродетели. 

Всичко това се дължи както на модерната материално-техническа база, осигуряваща 

протичането на качествен учебен процес, така също и на високоотговорния и 

висококвалифициран педагогически колегиум. 

 

МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

През годините ръководството на училището и учителите влагат своите усилия 

за обновяване и модернизиране на материално – техническата база.   

През 2006 – 2007 учебна година се осъществи оптимизиране на материално – 

техническата база в учебно – тренировъчния център, като се обособиха две нови зали 

за обучение. 

През 2007 година  се създаде нов кабинет по информационни технологии  чрез 

предоставените от МОМН по програма ФАР компютърни системи, принтер и 

мултимедиен проектор. 
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През 2008 година МОМН отново предостави за нуждите на училището 

преносими компютри и мултимедийни проектори. 

През учебната 2007/2008 година училището беше включено в националната 

програма на МОМН – “Модернизиране на 

материалната база в училище” модул “Спорт в 

училище”. С помощта на тази програма се 

обособи зала за фитнес в училището. За 

постигане на по-голяма ефективност в часовете 

по физическо възпитание и спорт през годините 

по 129 ПМС се обогати допълнително 

оборудването на физкултурния салон. 

По модул “Обновяване на учебно – 

техническото оборудване” през 2008 и 2009 

година се осъществи подмяна на учебните дъски, 

маси и столове в класните стаи. 

По модул “Създаване на достъпна архитектурна среда” през 2008 и 2009 година 

се изгради рампа,чрез която се улесни достъпа до училище за хора с физически 

увреждания. 

През 2008 по проект “Библиотеки за българските училища” се закупи 

необходимият софтуер за обработка на наличната литература в библиотеката на 

училището. 

През 2009 година в училището се разкри 

Център за кариерно ориентиране и 

предприемачество,който създава условия за 

хармонично личностно развитие, пълноценна 

социална адаптация и професионална 

реализация на учениците от ДТГ и осъществява 

обучение по предприемачество и взаимодействие с реалния бизнес. ЦКОП 

осъществява дейността си чрез своите оперативни екипи - за професионално кариерно 

ориентиране и консултиране, обучение и предприемачество, информиране и 

провеждане на практическо обучение, подкрепа на бизнес – планове. Към ЦКОП се 

включват и всички извънкласни дейности – дискобалет, ученическо радио, маркетинг 

и бизнес,млад програмист, лидерство, бизнес етика,ученическа компания. 

През  2009 година по националната програма на МОМН “Информационните и 

комуникационни технологии в училище” беше осигурен домашен Интернет на 25 

учители. 

Фондация “Д. Хадживасилев” също дава 

своя принос за обогатяване и модернизиране на 

материално – техническата база. На учителите 

бяха предоставени 20 преносими компютъра за 

подготовка и обучение. За нуждите на училището 

бяха предоставени компютри, принтери и 

мултимедийни проектори, които се монтираха в 

класните стаи и се използват от учителите в 

процеса на обучение. 
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През 2009 година във фоайето на училището се изгради електронно 

информационно табло, което има за цел да рекламира дейността на училището и да 

предоставя информация за ученици ,учители и посетители. 

Инсталирана е програма “Електронен звънец”, с помощта на която се задейства 

училищният звънец. 

 

 

КАДРИ 

 

За постигане  целите и приоритетите на училищната образователна политика в 

училището работят 23 старши учители ,от които двама главни учители, 10 учители, 

един помощник-директор по учебната дейност, един помощник-директор по 

административно-стопанската дейност    и 1 директор. Педагогическият колегиум се 

състои от 1 учител с ПКС - ,,доктор”,  3 учители с първа ПКС, 

10 учители с втора ПКС, 2 учители с четвърта ПКС и 4 

учители с пета ПКС. Високият професионализъм на 

педагогическия колектив е засвидетелстван в редица 

престижни награди, с които е удостоен за показани високи 

професионални умения в образователния и възпитателния 

процес.  

През 2005/2006 учебна година с новоучредената награда 

,,Св. Иван  Рилски“ на МОН е удостоена г–жа Румяна Иванова 

– директор на училището, за приноса й в развитието на 

българското училище. С престижната награда “Неофит 

Рилски”  през 2007/2008 учебна година, за дългогодишна, цялостна 

високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета е 

удостоена г-жа Цеца Петрова – учител по 

икономически дисциплини в училището. Същата 

учителка е удостоена с почетното звание ,,Учител 

на годината” на Община Свищов за учебната 

2005/2006 година. 

През 2006/2007 учебна година за 

постигнати високи резултати по националната 

програма ,,Училището- желана територия за 

учениците”, както и за показани добри умения за 

работа в екип, Община Свищов награди следните 

учители от ДТГ – Милка Томерова-Йорданова, 

Ангел Петков, Альоша Кушлов, Румяна 

Августинова, Дочка Михайлова, Цветанка 

Костова и Даниела Георгиева. Със специална 

грамота ,,Учител  на годината” общината удостои 

Милка Томерова-Йорданова и Цветанка Костова.  

През периода 2005 – 2009 година като 

доброволци в училище работиха Сайко Иуасаки и 

Накатаки Кеничиро от японската организация за 

доброволци в чужбина – JICA/JOCV. 
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 Традиционно добри контакти училището поддържа и с американската 

организация за доброволци в чужбина 

,,PEACE CORPS”. От тази организация като 

доброволци в училището работиха Майкъл 

Бениън и Ричард Малоуни. Съществен принос 

за добрата работа на американските 

доброволци в училище има г-н Марин Станев, 

който публикува своята статия 

,,Сътрудничеството в съвместното 

преподаване” в бюлетина,издаван от тази 

организация. В статията си г-н Станев развива 

своята теза, че сътрудничеството трябва да се базира на следната взаимовръзка: 

Съвместна работа – Съ – разбиране – Сътрудничество. 

Стремежът за професионално израстване и кариерно развитие учителите от 

ДТГ ,,Димитър Хадживасилев” защитават чрез участието си в редица семинари, 

обучения и квалификационни курсове, което е необходимо условие за качествената 

подготовка на учениците и за високия професионализъм на педагогическия колектив. 

                     

 

 

ПРОЕКТИ 
 

Училището постига добри резултати в разработването и реализирането на 

проекти. 

През учебната 2005/2006 година се включи като партньор по проект 

,,Културната идентичност и туристическото развитие”. Координатор на проекта е 

професионалната гимназия ,,Жиокант дьо Казабланка” от остров Корсика /Франция/. 

Учениците, взели участие в проекта, изготвиха презентация, с която представиха 

възможностите за културен туризъм в България, във Великотърновска област и 

община Свищов. Достойно място бе отредено на сградата на училището като един от 

забележителните архитектурни паметници в община Свищов. 

Като партньор през същата година училището взе участие в реализирането на 

проект “Мондиалого” под егидата на ЮНЕСКО и Даймлер-Крайслер. Този проект 

даде възможност на учениците да представят своите творчески възможности. За целта 

те подготвиха и изпълниха по проекта пиеса на английски език. 

Като резултат от участието ни по проект ,,Аркади”( с работен език френски) е 

публикуваното есе на ученичката Миглена Йорданова на тема ,,Бъдещето на Европа 

през погледа на младите” в електронно списание, създадено 

от международен ученически екип. Съществен принос за 

участието ни в този проект имат учителите Марин Станев и 

Альоша Кушлов.  

Разработеният през 2005/2006 учебна година от 

Теодора Спасова проект “Стойностното разнообразие на 

нашето културно наследство”  с партньор сдружение 

“Интегра” е първият одобрен и финансиран проект от Център за развитие на 

човешките ресурси по програма ,,Учене през целия живот”  от секторна програма 
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Коменски. Наши партньори по проекта бяха училища от Турция и Латвия. В проекта 

взеха участие ученици на възраст от 12 до 18 години Срещите с нашите партньори по 

проекта преминаха под надслов ,,Традиционни фестивали и чествания, народни 

приказки и предания и културата на малцинствените общества”.  Участниците в 

проекта имаха възможност да се запознаят, да проучат и обсъдят традициите в 

културата на отделните страни участнички. Съществен принос за успешното 

реализиране на проекта имат учителите Людмила Аврамова, Николай Георгиев, 

Калина Георгиева и Марин Станев. 

През същата година под ръководството на Калина Георгиева училището 

участва като партньор в осъществяване на дейностите по проект “Придобиване на 

умения без граници”. Наши партньори по проекта бяха ученици от професионалното 

училище в град Санто Пирсо / Португалия /. 

  През учебната 2007/2008 година под ръководството на учителите по 

икономически дисциплини Лена Ненкова и Славка Ненова се реализира проект за 

създаване на кабинет по банково дело. 

През 2008/2009 учебна година Калина Георгиева  разработи проект ,,Ученици и 

учители – два непресъхващи извора със светена вода”. Целта на проекта е да се 

създаде възможност за разширяване интересите на учениците и техните умения в 

областта на информационните и комуникационните технологии, здравното 

образование, интелектуалното и личностно развитие, 

пълноценната социална интеграция с последваща 

професионална реализация. За постигане на целта бяха 

създадени следните клубове - ,,Млад администратор”, “В света 

на новите технологии”; ,,Репродуктивно здраве”, както и 

провеждането на турнир по баскетбол за купата на Дарителя. В 

проекта бяха включени дейности за ритуализация на 

училищния живот чрез 

въвеждането на ученическа 

униформа и отличителен 

знак на училището.  

Съществен принос в 

реализирането на този 

проект имат Румяна 

Пенева, Милка Томерова-Йорданова, Мария 

Кръстевич, Ангел Петков и учителите, 

ръководещи създадените клубове – Георги 

Георгиев, Лиляна Йорданова и Янка Конакчиева. 

Извън дейностите по проекта във връзка с ритуализацията на училищния живот 

беше създаден училищен химн със съдействието на доц. Иван Тодоров – автор на 

текста и маестро Тодор Кабакчиев – автор на музиката. 

Беше разработен проект ,,Извънкласни дейности в ДТГ Д.Хадживасилев” с 

координатор Даниела Георгиева. Чрез проекта учениците имаха възможности да 

разкрият своите творчески способности в областта на театъра, информационните 

технологии, журналистиката, танците и спорта. Техни ръководители бяха учителите  

Людмила Аврамова, Цветанка Костова, Миланка Узунова, Татяна Тропчева, Ангел 

Петков, Румяна Пенева и Иван Димитров. 
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През 2008/2009 учебна година по националната програма на МОМН  

,,Модернизиране на материалната база в училище” се разработи проект по следните 

модули – “Обновяване на учебно- техническото оборудване”, “Създаване на достъпна 

архитектурна среда” и “Спорт в училище” 

С помощта на Училищното настоятелство Славянка Атанасова, Добринка 

Микова, Емилия Петкова и Диана Илиева  разработиха   и реализираха проект 

“Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. 

Партньор по проекта беше Фондация “Димитър Хадживасилев”. 

През 2008 година по покана на Община Свищов г-жа Румяна Иванова, Славка 

Петрова, Живка Михайлова и г-н Иван Димитров взеха участие в работна среща по 

проект “Трансгранични образователни ресурси и перспективи”, провела се в 

румънския град Александрия. В хода на дискусиите се роди идеята за създаване на 

трансграничен проект ,,Мостове през Дунава” с участието на румънски партньори. 

През 2009 учебна година под ръководството на Марин Станев започна 

реализирането на проект ,,Влиянието на рекламата” по модул “Европейски младежки 

програми и инициативи”. Наши партньори по проекта са професионални училища от 

Германия и Полша. Участниците в проекта Свилен Андреев, Лъчезар Личков, Петър 

Караджов, Тихомира Енчева, Емил Аврамов и Гергана Тодорова, под ръководството 

на учителя Марин Станев,  заснеха телевизионна реклама и  разработиха стратегия за 

рекламна кампания за определен продукт. 

През 2008/2009 учебна година се реализира проект “Италиански език и 

култура” с координатор Елеонора Енчева и с 

партньорството на  сестра Франческа Монтенаро от 

Католическата църква “Св.св.Кирил и Методий”-

гр.Свищов, която е  завършила висше образование в 

държавния университет в град Касино – Италия, 

факултет по литература и философия. За да се 

запознаят с особеностите на италианския език и 

култура, участниците в проекта посетиха столицата 

Рим и организираха изложба в училище на тема 

“Рим – минало и настояще”. 

По националната програма на МОМН “С грижа за всеки ученик” учителите 

Ангел Петков и Альоша Кушлов разработиха проект, чрез който се проведе 

допълнително обучение на талантливи ученици по история и цивилизация. 

По случай 125- годишнина на училището Людмила Аврамова разработи и 

реализира проект “125 години – винаги първи” по националната програма на МОМН 

,,Училището - желана територия на учениците”. Партньор по проекта е Фондация 

“Димитър Хадживасилев”. Чрез този проект се постигна повишаване на вътрешната 

интегративност, външна адаптивност и подобряване на организационната култура, 

като се провокира ученическата инициатива. 

         През 2008/2009 учебна година със съдействието на Ричард Малоуни – 

доброволец от Корпуса на мира, се разработи проект “Ученическо самоуправление”, с 

помощта на който се създаде ученически. парламент. Това провокира интереса на 

учениците за по-активно участие в училищния живот. Израз на тяхната позиция е 

създадения от ученическия съвет “Кодекс на отговорниците от ученическия съвет”. 

Координатор на проекта е Лиляна Йорданова. 
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От 2009 година училището се включи в международния образователен проект 

по устойчива енергия ,,SPARE”. По проекта се учреди клуб “Млад еколог” с 

ръководител Милка Томерова- Йорданова. Заедно с Румяна Августинова и Лиляна 

Йорданова работят по формирането на екологична култура у учениците. 

 

ОЛИМПИАДИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ 

 

Безспорно доказателство за високото качество на обучение, както и за високия 

професионализъм на педагогическия колегиум, са постигнатите високи резултати и 

заетите призови места от наши възпитаници на редица състезания, олимпиади и 

конкурси, провели се през периода 2005 – 2009 година. 

През учебната 2005/2006 година за първи път по инициатива на 

ДТГ,,Д.Хадживасилев се проведе национален конкурс по икономика. Наши 

партньори в тази инициатива бяха СА ,,Д.А.Ценов”, РИО – В.Търново, Национално 

студентско движение AISEC. Необходимият софтуер за провеждането на конкурса по 

икономика беше разработен от нашите ученици – Борислав Ангелов, Петър Маринов 

и Даниел Попов. 

На проведеното национално състезание по 

компютърни мрежи, организирано ежегодно от 

Сиско Системс / България /, участие взеха  учениците 

от нашето училище Теодор Попов, Борислав Ангелов 

и Даниел Попов. От общо 149 участници и отчитане 

на първите 15, Даниел Попов се класира на 11 място, 

а Борислав Ангелов - на 13 място. Подготовката на 

учениците се осъществи от локална Сиско мрежова 

академия “Интегра”,  функционираща в гимназията. 

На проведения през 2007 година национален кръг на олимпиадата по 

информационни технологии участие отново взеха учениците Борислав Ангелов и 

Даниел Попов. Под ръководството на Панайот Аврамов, те създадоха електронна 

система за запознанства “Брилянтин”, с която заеха престижните второ и трето място. 

В националния есенен турнир “Джон Атанасов”,  провел се през 2005 година в 

град Шумен, в направление “Презентации”, ученикът Георги Ценов, под 

ръководството на Калина Георгиева, се класира на девето място. 

Традиционно е участието на наши 

ученици в националното състезание по 

счетоводство, организирано от Фондация 

,,Атанас Буров” и ПГ ,,Атанас Буров”- град 

Горна Оряховица. През 2005 година ученичката 

Петя Гутева се класира на второ място. През 

2006 година ученичката Надя Иванова отново се 

класира на второ място, а ученичката Магдалена 

Георгиева зае трето място. През 2007 година 

ученичката Надя Иванова доказа своята отлична 

подготовка, класирайки се отново но 

престижното второ място. Съществен принос за отличната подготовка на учениците 

имат учителите по счетоводство Диана Илиева и Живка Михайлова. През 2008 година 
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ученикът Христо Ангелов се класира отново на второ място в националното 

състезание по счетоводство, с което за пореден път доказа отличната професионална 

подготовка, която получават учениците в нашето училище. Доказателство за това е 

извоюваното първо място от ученичката Ирена Бориславова на националния конкурс 

по счетоводство през 2009 година. 

През 2008 година нашето училище отново беше домакин на националния 

конкурс по икономика. Участие взеха 27 ученици от 20 училища в България. Нашите 

участници Адриана Димитрова и Слави Иванов се представиха достойно, заемайки 

съответно първо и трето място в генералното класиране. По този начин те защитиха 

авторитета на ДТГ, като училище даващо добра икономическа подготовка на своите 

ученици. Съществен принос в организацията на състезанието и подготовката на 

учениците имат учителите по икономически дисциплини Цеца Петрова и Лена 

Ненкова. 

В националния конкурс „Наука на сцената”, проведен  през  2006 година в град 

Севлиево, участие взеха  учениците Десислава Кънчева, Илиян Павлов, Слави 

Иванов, Иван Бонев и Асен Асенов. Подготовката на учениците осъществиха Милка 

Томерова-Йорданова, Даниела Георгиева и Николай Георгиев. Подготвените от 

учениците презентации донесоха на отбора четири първи места. 

На международното математическо състезание ,,Кенгуру”, провело се през 

2006/ 2007 учебна година, ученичката Мария Ангелова, под ръководството на 

учителката по математика Нина Ташева – Антонова, се класира на престижното второ 

място. 

На националното състезание по природни науки и екология, което се проведе в 

гр. Етрополе, през учебната 2007/2008 година, учениците Слави Иванов и Илиян 

Павлов получиха оценка отличен 5.75 за своята презентация. Същите ученици взеха 

участие и достойно представиха училището в световния фестивал “Наука, технологии 

и опазване на околната среда”, който се проведе във Финландия. 

През 2008 година ученикът Христо Ангелов заслужи званието ,,Лауреат на 

националната олимпиада по история”. Добрата подготовка на ученика осъществиха 

учителите Альоша Кушлов, Ангел Петков и Дочка Михайлова. 

През 2007/2008 учебна година за първи път се проведоха държавни зрелостни 

изпити по отделните учебни предмети, на които учениците показаха много добри 

резултати – Български език и литература – мн. добър 5.18; Математика – мн. добър 

5.23; История – отличен 5.58; Биология – отличен 5.68; География и икономика – мн. 

добър 4.92. За показаните отлични резултати от учениците съществен принос имат и 

учителите Дарина Петкова, Цветанка Костова, Людмила Аврамова, Миланка Узунова, 

Нина Ташева-Антонова, Велина Атанасова, Альоша Кушлов, Ангел Петков, Дочка 

Михайлова, Иван Димитров и Янка Конакчиева. 

В ДТГ успешно се прилагат програмите на 

,,Джуниър Ачийвмънт”- България, които дават 

възможност на учениците да се запознаят със 

света на бизнеса и същевременно ги стимулират 

да развият своя потенциал. От 2008 година 

съществува клуб “Приятели на Джуниър 

Ачийвмънт”- България. Под ръководството на 

Юлия Величкова и Цецка Станева, учениците 
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работят по следните програми и инициативи на Джуниър Ачийвмънт – бизнес етика, 

учебна компания, мениджърство, банките в действие, отговорен бизнес, мениджър за 

един ден и др. През годините учениците, включени в създадените към училище 

учебно-тренировъчни фирми, редовно вземат участие в международния фестивал на 

ученическите фирми в град Пловдив. През 2008 година учебно-тренировъчната 

фирма ,,Плюшена магия” с ръководител Павлина Куюмджиева  зае второ място в 

крайното класиране. По програмата ,,Млад мениджър”, ученикът Мирослав Василев 

достигна до националния кръг на състезанието. На националното състезание ,,Титан” 

участие взе и отборът на училището в състав Диана Христова, Жулиета Кърчева, 

Радослав Ангелов и Даниел Николаев. От участвалите 198 отбора, нашият отбор 

достигна до участие във финалното състезание и успя да се нареди сред първите осем 

отбора в България. 

Учебната 2008/2009 година се оказа успешна за ученичките Жулиета Кърчева и 

Диана Христова. Първата взе участие в ХII национално състезание “Отговорен 

бизнес” като отборът, в който участва, се класира на първо място. Диана Христова взе 

участие в международното състезание European Innovation and Creativity, провело се в 

Брюксел. С отбора,  в който взе участие, тя  достигна до полуфинала. 

За първи път театрална формация „Магия” с ръководител Цветанка Костова взе 

участие в националния ученически театрален 

фестивал „Климент Михайлов”, проведен в гр. 

Русе през 2006 година. Формацията представи 

пиесата ,,Януари” на Йордан Радичков. Журито 

присъди на ученика Борислав Борисов награда за 

главна мъжка роля. 

В националния кръг на балканското 

състезание по екология, организирано от МОН, 

учениците Свилен Адреев, Лъчезар Личков и 

Петър Караджов под ръководството на Милка 

Томерова – Йорданова заеха второ место и се класираха за балканския етап на 

състезанието, който се проведе в гръцкия град Лариса през 2009 година. Сред 

участниците имаше отбори от Турция, Гърция, Албания и Сърбия. Нашият отбор 

отново доказа своята висока класа, заемайки второ място в крайното класиране, с 

което достойно защити честта на училището. 

На националното състезание по екология, провело се в град Силистра през 2008 

година, учениците Михаела Маркова, Ваня Николова, Павел Палащуров, Радослав 

Габровски, Мартин Стоев и Мирослав Василев участваха с три презентации по 

следните теми - ,,Помагало по химия и опазване на околната среда” за 10кл.; ,,Водата-  

природен феномен” и ,,Екологични проблеми на планетата Земя”. За разработеното 

помагало по химия и опазване на околната среда учениците Радослав Габровски и 

Павел Палащуров получиха оценка – 5.75. Останалите презентации също получиха 

високи оценки -над 5.50 

Получената висока оценка даде възможност на Радослав Габровски да стане 

студент в ТУ – София. Съществен принос за подготовката на учениците имат 

учителите Милка Томерова – Йорданова и Георги Георгиев. 

Не са по-малко  спечелените призови места и купи от училищните отбори по 

баскетбол, волейбол, тенис на маса, лека атлетика, футбол, хандбал и шах. През 2005 
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година юношеският отбор по лека атлетика зае второ място на финалите на 

републиканските ученически игри. Изключително е представянето през годините на 

отбора по тенис на маса / девойки /. Завоюваните призови места във финалите на 

републиканските ученически игри са както следва: 

2005 година – отборно II място в крайното класиране; 2006 година – отборно V място; 

2007 година – отборно III място; 2008 година – отборно VI място, а ученичката 

Виолета Ангелова зае призовото второ място в 

индивидуалното класиране. 

Училището е домакин и организатор на 

турнира по баскетбол за купата на Дарителя. През 

2009 година купата беше спечелена от училищния 

юношески отбор по баскетбол. 

Всички спортни успехи се дължат на 

всеотдайната работа на учителите по физическо 

възпитание и спорт – Ангел Петков, Татяна Тропчева 

и Даниел Генчев. 

Образованието е цялостна система, която 

включва в себе си не само осигуряването на 

модерно и качествено образование, но и 

създаването на възможности за изява на 

способните и талантливи ученици.С богатата 

материална база, с активната ангажираност на 

учители и ученици, с великолепното съчетаване 

на амбиция и желание ДТГ „Димитър 

Хадживасилев” заема своето достойно място в 

образователния, културния и спортния живот на 

страната.                 
 

 

Рубриката подготви: Альоша Кушлов
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ВЪЗПИТАНИЦИТЕ СПОДЕЛЯТ 
 

 
       „От търговията са произлезли изкуствата, 
науките, всички професии. В настоящия век 
самата тя е станала едно изкуство, една наука, 
една благородна професия; защото тя изучава по 
най-задълбочен начин желанията и нуждите на 
хората; защото тя се заема да реализира най-
добрия начин за живеене навсякъде, където се 
простира нейната империя; защото тя иска да 
намери повече богатства, повече щастие, повече 
съвършенство както за търговеца, така и за 
обществото; защото нейната сфера на активност 
е най-широка, нейното влияние-неограничено.” 

   Х. Г. Зелдфридж 
 

І. ОТКРОВЕНИЕ 
 

 

Цанко Георгиев Цанев 
 

 

Випуск: 1937  
 

 

 

Като първенец на випуска съм награден с парична награда от 3000 лв, връчена 

ми от директора на гимназията г-н Тошев. Класен наставник ми бе г-н Васил Павлов. 

И двамата станаха професори по счетоводство в Академията, Свищов. 

В гимназията учеха ученици от всички краища на страната. Приемаха се само 

момчета.  

Гимназията имаше духов оркестър. Облеклото 

беше униформено – панталони, куртка с металически 

вензели, балтон тип шинел, цвят на плата чер или 

тъмносин, шапка-фуражка с вензели, обувки – само с 

черен цвят. 

След завършване на гимназията учих във 

Висшето училище, гр. Свищов, сега именовано 

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”. 

 Търговската гимназия предопредели моя трудов път – работил съм като главен 

счетоводител в различни предприятия – частна фирма „Цанев и Самоковлиеви” и в 

обществените предприятия: ПК „Наркооп”, ООП „Хоремаг” и „Търговия на дребно”. 

 Отличник съм на Министерството на вътрешната търговия. 
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Доц. д-р  Любен  Маринов  Краев 
 

Заместник-ректор „Социална, информационна и студентска 

политика” 

СА  „Димитър А. Ценов” - Свищов 
 

Випуск:  1966  
  

 

Винаги съм се чувствал горд и щастлив, че съм випускник и възпитаник на 

Алма матер – Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – гр. 

Свищов. Училище с традиции, съчетаващо най-добрите постижения на българското 

образование, просвета и култура, на европейския образователен и културен напредък, 

с високия професионализъм,  с насаждане на стремеж към наука, знание, практическо 

обучение, етика и морал в живота. Моят житейски и професионален път се е опирал 

здраво на   интелектуалния капитал, натрупан в годините на обучение в  Търговската 

гимназия. Благодарен съм за благородната инвестиция, която направиха в нас нашите 

учители. Те  са били, са и ще бъдат критерий за достойнство, висок професионализъм, 

честност и любов  към всяко начинание.  

 

 

 

 
 

 

Доц. д-р Георги Илиев Илиев 
 

 

СА „Д. А. Ценов” – Свищов 

Катедра „Счетоводна отчетност” 
 

Випуск:  1966  
 

  

В  търговската гимназия на името на дарителя Димитър Хадживасилев станах 

счетоводно грамотен човек, защото научих „азбуката” на счетоводството. По-късно 

разбрах, че великият  Гьоте не случайно я вижда /определя/ като „велико творение на 

човешкия ум”, като принцип и критерий без аналог. 

 Стартът в Първата търговска гимназия „Д. Хадживасилев” в Свищов се оказа 

съдба в моя живот. След успешното завършване на СА „Д. А. Ценов” – Свищов не 

изневерих на първооткривателите в икономиката – Уйлям Петти, Адам Смит, Дейвид 

Рикардо и други техни последователи. Те стояха с научните си теории и учения в 

основата на моята научна и преподавателска кариера. Защитих дисертация и от 1980 
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година притежавам образователната и научна степен „доктор”. След успешна 

процедура през 1985 година получих научното звание „доцент”. Участвам в обявен 

конкурс за присъждане на научното звание „професор”. Някои от авторските си 

публикации подарих на библиотеката на любимото училище. 

 С чувство на изпълнен дълг съм горд, че съм един от многобройните 

възпитаници на Първа търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”. 

 

 

 

 

 
 

Маестро  Тодор  Цветанов  Кабакчиев 
 

 

 Диригент  на хор "Нафпактос” – Гърция 

 

 Музикален директор на хоров фестивал  

 „Микис  Теодоракис” 

 Почетен гражданин на гр. Свищов 
 

    Випуск: 1968  
 

Най-голямата ми гордост е, че съм възпитаник на Държавна търговска 

гимназия. Всички мои преподаватели ми дадоха най-добрите човешки ценности, 

които са необходими за изграждането ми като личност. Завърших търговска 

гимназия, но моят житейски път се свърза с музиката и мога смело да кажа, че той 

започна от ученическия духов оркестър. Законите в счетоводството се оказаха закони 

и в музиката. Искам да заявя най-отговорно, че бях поласкан, когато госпожа Иванова 

– Директор на ДТГ ”Димитър Хадживасилев” ми предложи да напиша химна на 

училището по текст на  

доц. Иван Тодоров. За мен като творец няма по голямо удовлетворение от това, че с 

магическата способност на музиката мога да отправя най-сърдечни поздравления към 

всички възпитаници и преподаватели на ДТГ”Димитър Хадживасилев” по случай 

125-та  година от създаването й и да им пожелая на добър час. 
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Маргарита  Дончева  Несторова  
 

 

 Директор Студентски дом на културата 

 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов 

 
 

                     Випуск: 1974  
 

 

 

Моето училище е  изключителен вододел и в личния, и в  професионалния ми 

живот. То присъстваше в моя живот в една изключително важна възраст, когато се 

формират характери, светогледи и ценностна система, когато човек придобива 

знания, които в чисто прагматичен план са му изключително полезни и ценни. 

Завършила съм специалност “Икономика, организация и управление на вътрешната и 

външната търговия”.  В продължение на три години бях секретар и на Ученическия 

комитет, което изключително допринесе за развитието на обществената ми 

рефлексия, чувството за отговорност към учениците в гимназията, натрупване на 

организационен опит, както и провокиране на интереса ми към икономическите 

науки. 

 След завършването на ИТ “Д. Хадживасилев” веднага започнах работа в 

Стопанска академия “Д. А. Ценов”  (вече 35 години), където завърших и специалност 

“Застрахователно дело”. 

 Гордея се с моята гимназия, с моите учители, чийто висок професионализъм, 

изключителна взискателност и прецизност,  пълно себеотдаване като учители и  хора, 

предали и житейския си опит и житейската си мъдрост,  са жалоните в по-

нататъшното ни развитие като хора, личности и професионалисти.  

Да пребъде! 
 

 

 

Ваня Ангелова Иванова 
 

 

Директор „Информация, връзки с обществеността и 

протокол” в международна компания  

 

          Випуск:1976  
 

 

За мен е чест, по повод 125-ата годишнина от създаването на ДТГ „Димитър 

Хадживасилев”, да споделя, че наученото по време на образованието ми през 1973-
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1976 г. в тогавашния Икономически техникум има основополагаща роля за моята 

професионална реализация. В личната ми равносметка годините на обучение в 

Икономическия техникум в родния  Свищов са записани като време, в което получих 

образование и ценностна система, които ми позволиха да се справям достойно с 

житейските предизвикателства. 

Наученото в ДТГ „Димитър Хадживасилев” ми даде ценен стартов капитал за 

началото на живота ми като самостоятелна и отговорна личност. Следвайки мечтите и 

целите си, завърших СУ “Св. Климент Охридски”; преминах през йерархичната 

стълбица в образователната система от учител през заместник директор в средно 

училище, до преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Учениците и студентите са 

безпощаден съдник, който отсява доброто от лошото, стойностното от 

незначителното. Контактите, които мнозина от моите възпитаници поддържат с мен 

до ден днешен, ме карат да мисля, че съм оставила трайна следа след себе си. Те са 

моето „огледало”, в което се вглеждам, за да направя своята равносметка. 

Преломният 21 век, който промени ценностите, мотивите и целите на 

съвременния човек, сложи своя отпечатък и върху моята кариера. След две 

специализации по „Бизнес и финанси” и ”Връзки с обществеността” се преориентирах 

от сферата на образованието  към бизнеса. В продължение на година работих като 

главен експерт „Връзки с обществеността” в българска банка, а след това започнах 

работа в международна компания, в която преминах през йерархичната стълбица от 

експерт до директор „Информация, връзки с обществеността и протокол”. 

         Голямата ми страст е писането, която реализирам чрез публикации на статии в 

специализирани научни списания и в пресата. Автор съм на десетки статии, на 

книгата „С обич, болка и тревога за България”(С, 2007) и съавтор на книгата 

„Българският парламент и преходът”(С, 2009).  

На всички вас - учители и ученици, пожелавам с дръзновение и амбиция да 

утвърждавате и отстоявате идентичността на училището, известно с възвисяването на 

човешкия дух над меркантилното. 

Честит празник и на многая лета! 
 

 

 

 

 

Гл. ас.  Стела  Людмилова  Георгиева 
 

 Медицински университет – Плевен, 

 Катедра „Социална и превантивна медицина” 
   

                  Випуск: 1984  

 
Трудно може да се открие директна връзка с гимназиалното ми образование и 

по-нататъшната ми професионална ориентация, но обучението ми в Държавната 

търговска гимназия – Свищов има безспорен принос за формирането на общочовешки 

ценности, обща култура и чувство за принадлежност към голямата общност на 

възпитаниците на това уникално училище. 
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   Гинка  Йорданова Любенова 

 
Управител офис  

“Първа инвестиционна банка”АД – Свищов 

 

                  Випуск: 1987  
 

Основата и насоката за моето професионалното  развитие ми даде обучението в 

Търговската гимназия. Солидната професионална подготовка, която получих, ми 

помогна в  разширяването на придобитите знания в СА”Д. А. Ценов” – Свищов.  

Помогна ми и в трудовата  кариера, която започнах като оператор на ЕИМ, а по-късно 

в “Предприятие за програмни продукти и системи” – Свищов. От 1991 год. започнах 

работа в банковия сектор като счетоводител. От 1993 год. до 2001 год. работих като 

главен счетоводител.  От 2007 год. и до момента съм управител на офис  на “Първа 

инвестиционна банка” АД – гр.Свищов. 
 

 

 

  Росица  Венелинова Мичева 
 

 

Директор Продажби  “Еърбридж” ООД – София 

 

                 Випуск: 1993  
 

Държавната търговска гимназия „Д. Хадживасилев“ е най-добрият избор, който 

съм направила. Това смело мога да заявя след повече от десет години трудов стаж. 

Обучението ми даде основните и най-трайни знания по счетоводство и икономика, 

научи ме на дисциплина и постоянство. Всичко това ми помогна да се реализирам в 

сферата на въздушния бизнес като Директор продажби във фирма, занимаваща се с 

карго представителство на чуждестранни авиокомпании. 

 

 
 

   Борис  Методиев  Борисов 
 

Ръководител отдел Информационни технологии 

“Сторко” ЕООД - Плевен 
 

Випуск: 1995  
 

Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” е една 

изключително добра база от знания и умения, която успях да доразвия в желаната от 

мен насока! 
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Ст. ас. д-р  Силвия  Иванова Пантелеева 
 

 

СА „Д. А. Ценов” –  Свищов 

Катедра „ Застраховане и социално дело” 

 

Випуск: 1996  
 

 

Търговската гимназия „Д. Хадживасилев”, в която преминаха три  години от 

моя образователен път, остави отпечатък в живота ми и предначерта моята 

професионалната ориентация. Да се занимавам с учебно-преподавателска дейност и 

да се посветя на икономическата наука в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов 

като че ли бе естествено продължение на моя път и възможност за общуване в среда 

на високо научно познание и ерудиция, такава, в каквато попаднах още по времето, 

когато учех в Гимназията. 

Благодаря на всички свои учители за словата, които изрекоха пред нас, за 

високия дух, който възпитаха у нас, за това, че ни дадоха светлината, от която имахме 

нужда, за да вървим напред и да славим името на първата търговска гимназия.  
 

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Теодора Димитрова  Петрова 
 

Стопанска aкадемия „Димитър А. Ценов” - Свищов 

Катедра „Финанси и кредит” 

 
 

                       Випуск: 1998  
 

 

За мен Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” е първата и 

последната, най-добрата алтернатива за получаване на средно икономическо 

образование. Тя е любимото училище, което показа вярната посока в личния ми 

житейски и професионален път. 

Завършвайки с отличие средното си образование по специалност „Икономика, 

управление и финанси на търговията” в Търговската гимназия и висшето си 

образование по специалност „Финанси” в СА „Д. А. Ценов”, придобих знания, 

умения и дипломи, които успяват „широко да отворят дори заключена врата”. 

Всъщност считам, че професионалният ми живот е започнал именно в ДТГ – в 

Ученическа кооперация „Солидарност – 94”. В реалния живот първата професия, с 

която се сблъсках ,бе „инспектор” в митническа агенция „Булкарго” ООД. 

Професионалната ми кариера продължи в „Петрол” АД – експерт в управление 

„Контролинг и финансов анализ”. В периода 2006-09 г. заемах позиция „одитор” в 
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„Юробанк И Еф Джи България” АД и успоредно защитих докторска степен по 

икономика в Стопанска академия. В момента съм преподавател в катедра „Финанси и 

кредит” при СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. 

На любимото училище пожелавам жизненост, благодатни преподаватели и 

успели възпитаници! 
 

 

 

        Ст. ас.  Красимир Георгиев Кулчев 
  

 

СА „Д. А. Ценов” –  Свищов 

Катедра „ Анализ на стопанската дейност” 
 

                           Випуск: 1998  
 

 

 

Мислите за ДТГ „Димитър Хадживасилев” изпълват сърцето ми с топли 

чувства, а съзнанието ми -  с незабравими спомени. Тук се запознах не само с 

изключителни учители, но и с моите най – добри приятели.  Наученото в първата 

търговска гимназия се оказа незаменимо богатство в настоящия ми професионален 

живот. Благодаря! 
  

 

                        Галин  Илиев Илиев 
 

 

           Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA 

           Софтуерен инженер 
 

                                           Випуск: 1998 
 

 

В съвременния динамичен и комплексен свят икономиката играе все по-ярка 

роля. Независимо дали става въпрос за правителствен или частен проект термините 

„инвестиция“ и „възвръщаемост“ присъстват неизменно при неговото формиране. 

Благодарение на отличната подготовка, получена от ДТГ „Д. Хaдживасилев“ аз 

успявам да говоря с инвеститори, счетоводители, банкери, статистици, мениджъри и 

анализатори на техния език, което ми помага да им предоставям много по-качествени 

софтуерни продукти и услуги.  

Икономичестите принципи, усвоени в първата  търговска гимназия, откривам и 

прилагам както в професоналния, така и в личния живот.  

Няма достатъчно силни думи, с които  да изразя благодарността си към 

колектива на ДТГ „Д. Хадживасилев“ за основополагащите знания, които получих.  
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             Цветослав Георгиев Ангелов  

 
Българска Народна Банка, Управление "Банков надзор"  

Началник отдел "Надзорни регулации и управление на риска" 

 

                                  Випуск: 1999 

Винаги когато някой ме попита какви са целите, които преследвам в живота, се 

усмихвам и отговарям с подобаваща загадъчност, че животът може да бъде 

оприличен на Олимпиада - има много състезатели, преследващи своя успех, но 

малцина са тези, които успяват да се доберат до медалите. За всички останали е 

отредено място в публиката, за да аплодират победителите. Поглеждайки назад във 

всяка една от 10-те години, изминали след напускането на Държавната търговска 

гимназия, смело заявявам, че в лицето на нашите учители намерихме перфектните 

треньори, които с уникална доброта, търпение и взискателност ни помогнаха тогава, 

когато се лутахме, да разкрием своя потенциал и да заявим нашите претенции за 

местата на почетната стълба на шампионите. 

Без съмнение информационната революция през изминалите 10 години завладя 

всяка част от нашето познание и постави високи изисквания пред професионалните 

ни способности. Днес извършването на качествен финансов анализ, обработката на 

статистически данни или воденето на счетоводните операции във всяка една фирма е 

почти немислимо без използването на подходящ икономически софтуер и сякаш като 

по филмов сценарий бунтът на машините осмива ограничения капацитет на 

човешките способности.  Пишещите машини, които използвахме в часовете по 

машинопис в ДТГ, отдавна не са част от нормалното офис оборудване, но дори днес 

когато видя някой да търси буквите с пръст по клавиатурата, в мен самодоволно 

напира удовлетворението, че владея "десетопръстната магия". Защото умението да се 

пише не само бързо, но и граматически правилно, винаги се цени и прави добро 

впечатление във всеки работодател. Технологичната революция доста бързо изпрати 

за рециклиране и невероятно мощните за времето си 200 мегахерцови компютри, над 

които издевателствахме в часовете по Информатика, но дори и най-сложните 

професионални задачи, с които се сблъскваме сега, изискват използването на същата 

оперативна логика и базисни алгоритми. Икономическата наука обаче не може да 

бъде опитомена и подчинена на безпристрастна автоматизация - тя се нуждае от 

своите опитни капитани, които с трепета на изследователи рискуват и пътешестват в 

бушуващите морета на банковото и финасово дело, счетоводството, застраховането и 

социалните науки, търговията и предприемачеството,  управлението, маркетинга и 

информатиката. Именно търговската гимназия бе мястото, което възпита у нас онзи 

авантюристичен дух за откриване на неизвестното, култивира усета ни за разплитане 

на сложните проблеми и изгради таланта да преодоляваме високо поставените 

препятствия. Макар престоят на студентските скамейки да задълбочава познанията в 

конкретната област и да подпомага човек във вземането на стратегически решения за 

професионалното му развитие, зародишът на голяма част от настоящите ми 

компетенции бе положен във времето, прекарано зад солидните стени и високите 

тавани под купола на Меркурий. Тук се научих да говоря убедително, да тълкувам 

информация, да  се владея в проблемни ситуации, да водя преговори, да печеля битки, 
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да превземам нови хоризонти, но също така да нося отговорност и да признавам 

грешките си. Няма как да отрека факта, че именно устремът и скоростта, набрани в 

търговската гимназия ми помогнаха да изкача стръмния склон към успеха си в 

Стопанската академия в Свищов, където се дипломирах с пълно отличие в 

бакалавърската и магистърската програма на специалност Финанси.   

И днес, всеки път когато ми се отдава възможност, не пропускам да разказвам 

на моите колеги и приятели за уникалността на моето училище, за историята и за 

личността на Дарителя, да им показвам снимки от впечатляващия интериор и да си 

припомням силните моменти от училищния живот, отпечатани в съзнанието ми. 

Защото Държавната търговска гимназия бе правилната ракета-носител, а нейният 

преподавателски екип - надеждният екипаж, който ни изведе в орбитата на  

икономическо познание и  постави началото на нескончаемия път към професионално 

себеутвърждаване. Изключително съм доволен и горд, че дългосрочно инвестираното 

време в гимназията ми донесе очакваната възвръщаемост от компетенции, 

самочувствие, благосъстояние и дълготрайни приятели!  
 

 

 

 

 

Ас. д-р Емил Бориславов  Николов 
 

 

СА „Димитър Апостолов Ценов” - Свищов 

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” 

 

                       Випуск: 2000  
 

 

 

 

 Търговската гимназия дава знания, които многократно надминават тези на 

учениците от другите икономически училища. Тя очертава и бъдещите цели, 

стремежи и насоки за развитие на човека. Няма да прозвучи пресилено, ако се каже, 

че завършилите Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” са най-

добрите студенти. Те са не крачки, а „километри” пред останалите студенти. 

 Търговската гимназия беляза и предопредели моя път на добър икономист. 

Пожелавам на настоящите и бъдещи учители и служители на Гимназията да я запазят 

все така престижна, иновативна и конкурентоспособна. 
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   Драгомир  Петков Димитров 
 

Административен управител 

Българска асоциация на мрежовите академии  

 

                Випуск: 2001  

 
 

 

 

Връщайки се назад във времето виждам колко много ми е дало моето училище.  

Наученото в ДТГ”Димитър Хадживасилев” продължава да ми служи и днес. Тук се 

запали и страстта ми към компютърните технологии, тук започнах обучението си по 

компютърни мрежи. В днешните динамични условия съчетанието на компютърни 

познания с икономическа грамотност ми служи отлично при вземането на важни 

решения. Благодарение на наученото в Първа търговска гимназия успях да начертая 

своя път и да се превърна в добър професионалист. 

 
 

 

 

  Гергана Димитрова Йорданова 
Българска народна банка 

Експерт  

                      Випуск: 2002 
 

 

 

Всичко започна като че ли на шега – сметка по сметка, сякаш се броят 

шоколадови бонбони, пардон - „материални запаси”, и така... целият сметкоплан. 

После изникнаха около тридесетина икономически дисциплини, коя от коя по-

сложни, достойни за цял конспект за държавен изпит. И накрая, съвсем сериозно, се 

оказа, че имам и диплома, и професия! Вероятно бихте се запитали колко коства 

всичко това, макар и набързо изброено? И аз се питам всеки ден, дори когато не 

отивам на работа. Знам, че нищо от сегашния ми живот не би било на мястото си, ако 

не бяха онези четири изключително динамични години, прекарани в Търговската 

гимназия в Свищов. Време, в което паметта ми е запечатала и много, и малко, но 

достатъчно; за да мога да преоткривам всеки ден магията на числата и 

безпощадността на истината, която показват. И за да вярвам в себе си и да не правя 

компромиси със съвестта си!  

Спомням си как веднъж в един час по философия господин Петков ни каза, че 

животът се състои от няколко важни мига и че нашата задача ще бъде да разберем кои 

са те! Дано съм съумяла успешно да използвам мига под купола на Меркурий! 
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Янислав Тодоров Илиев 
 

Калифорнийски университет  - Бъркли 

магистратура  

Собствен бизнес в сферата на аутсорсинга 

 

          Випуск: 2005  

 

  
В живота си съм имал щастието да се запозная с хора от различни държави, да 

се срещна и опозная култура, различна от българската, да живея и работя в един 

много динамичен свят. Търговската гимназия, която с гордост и право се нарича 

първа, беше, е и ще бъде моята врата към знанието. Една врата, която, благодарение 

на изключителните учители от Търговската гимназия, аз успях да отключа.  

Житейският и професионалният път на всеки от нас е различен, изпълнен с 

множество кръстопътища и важни решения, но аз винаги съм бил уверен и сигурен в 

правотата на моя избор, заради образователното наследство, с което Първа търговска 

гимназия ме дари. 

 

Благодаря Ви! 

 

 

              Стефан  Цветанов Цветков 
 

Колумбийски университет, САЩ – магистратура 

 

                           Випуск: 2005 
 

 

 

 

 

Ролята на ДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов в професионалния си живот 

вероятно ще мога да оценя правилно след няколко години, тъй като той все още не е 

започнал, но ролята на ДТГ в краткия ми академичен живот е изключително важна.  

Подготовката по икономика и счетоводство, която гимназията ми даде, отвори 

моята посока на мислене и това мислене впоследствие получи материализация в 

бакалавърското ми обучение.  

Подготовката по български език и математика е водеща в моя академичен 

живот. Първата търговска гимназия ми помогна да развия своите личностни качества 

– изпълнителност, дисциплина – и да търся посоките на своето развитие. 
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ВЪЗПИТАНИЦИТЕ СПОДЕЛЯТ 
 

 

ІІ. ПОСВЕЩЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

  Димитър Стефанов  Пантелеев 
  

Директор на филиал „УниКредит Булбанк” АД – Свищов 

 

               Випуск: 1977    
 

   

          

 

 

Винаги с малко тъга и носталгия си спомням за ученическите години в 

ДТГ„Д.Хадживасилев”. Обучението ми  в  гимназията не беше случайно – и баща ми   

е учил тук през далечната 1946 година. 

В търговската гимназия получих отлични знания по счетоводна отчетност, 

впоследствие в СА „Д.А.Ценов” – Свищов установих, че базата от знания по 

икономическите дисциплини е много солидна основа за развитие и утвърждаване. 

Това ми позволи да завърша Стопанска академия с отличен успех и впоследствие да 

започна работа като преподавател по счетоводна отчетност. 

Никога няма да забравя учителите си по счетоводна отчетност в Търговската 

гимназия – г-н Дончо Какарчев, г- жа Славка Петрова. Много силно впечатление е 

оставил в мен и г-н Милко Караилиев, г-жа Мънзова, г-н Спиридонов и много, много 

други. Директор по това време беше г-н Стоянов. Моите преподаватели бяха хора с 

професионален опит, истински педагози и възпитатели. Получените знания са ми от 

полза и днес. 

Някога Буров – банкерът е вземал на работа само възпитаници на Търговската 

гимназия в Свищов. Мисля че всички, които сме завършили ДТГ”Д.Хадживасиев”, 

можем да изпитваме заслужена гордост, защото сме нейни възпитаници. 

С надежда очаквам  синовете ми да продължат традицията!  
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   Ваня Ангелова Иванова 

 

Директор „Информация, връзки  с 

обществеността и протокол” в международна компания  

 

               Випуск:1976  
 

 

 

 

 

В тържествени моменти е прието да обръщаме поглед назад и да отдаваме 

признателност на хората, допринесли за израстването ни като личности и достойни 

граждани. Затова ще си позволя да поднеса своята дълбока благодарност към всички 

преподаватели (живи и покойни)  на випуск 1973-1976 г. в тогавашния Икономически 

техникум „Д. Хадживасилев”, към директора Стоянов и неговата заместника Мара 

Георгиева, към учителите Правда Панкова, Вяра Денева, Славка Панайотова, Славка 

Мънзова, г-н и г-жа Живкови, които работеха всеотдайно за образованието и 

възпитанието на своите ученици, сред които бях и аз, доразвиха потенциала ми и 

направиха от мен мислещ човек. Любовта им към науката, начинът, по който 

преподаваха, и тяхната взискателност доизградиха у мен качества и ценности като 

ред, дисциплина, чувство за социална отговорност, трудолюбие и преклонение пред 

стойностните неща, в които бях възпитана от родителите си. Със своята строгост и 

изключителен професионализъм, с внушителен респект, моите учители ми показаха 

модел на поведение, който с гордост  избрах за себе си.  

Скъпи учители, прекланям се пред благородството на вашия труд! 

На всички ученици пожелавам със старание и желание да придобиват нови знания и 

да вярват в силата на просветата! 

 

 

   Спаска Георгиева Цветина 
 

Митница – Свищов 

Началник сектор "Приходи за републиканския бюджет” 

              

                Випуск: 1979 
 

Завършила съм Търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" през 1979 г. От 

ученическите години запазих светли спомени. Класен ръководител ми беше г-жа  

Славка Петрова – отговорен, всеотдаен учител. Преподаваха ни отлични педагози - 

Юлия Кралева, Елена Коцева, Милко Караилиев,  Пенка Аврамова, Кирил и 

Елисавета Живкови, Людмил Пенев, Росица Иванова , Иван Ганчев и други. 

На всички тях поклон! Благодаря! 

Честита 125-та годишнина! Пожелавам здраве и успехи на всички 

преподаватели и ученици! 
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Любомира Димитрова Минкова 
 

Прокурор  Районна прокуратура – Свищов 

 

 
                  Випуск: 1993 

 

 

 

 

 

 

Моят прадядо е бил един от ранните възпитаници на това училище с вече 

вековна история. Той не е  довършил обучението си поради преждевременната 

мобилизация за участие в Балканската, Междусъюзническата и после в Първата 

световна война.  Негов учител по калиграфия  бил самият Владимир Димитров -

Майстора. Вдъхновена от дядо си направих своите първи стъпки в единствената за 

мен Алма Матер през 1989 г.  Знаех колко отговорно  и трудно е да  се доказваш в 

училище, в което някога са учили Лилиев, Ламар и др. Личността на Дарителя 

Димитър Хадживасилев създаде у нас, тогавашните ученици, чувство на 

изключителна гордост. И днес великолепната сграда е не само  храм, пантеон на 

културата, но и един  неповторим символ на прогреса и неоспоримо доказателство за 

общото историческо минало на българите и европейските народи.  

 

 През 1993г. бях приета държавна поръчка - редовно обучение, специалност 

Право в СУ „Климент Охридски” гр.София. Завърших успешно висшето си 

образование, разчитайки  по много дисциплини на знанията, придобити от средното 

училище. През 2000 г. започнах работа като следовател в Окръжна  следствена 

служба- В.Търново. От 2006 г. досега работя на длъжността Прокурор в Районна 

прокуратура - Свищов. 

 

  За   професионалното си израстване и до днес съм благодарна на моите 

учители от ДТГ „Д.Хадживасилев”  - Райна Пенева, Русана Иванова, Дочка 

Михайлова, Живка Михайлова, Павлина Куюмджиева, Галя Кънева, Славка Ненова, 

Дарина Петкова, Ангел Петков,  Славка Петрова и много други. 
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Димка Петрова Петрова 

 
The Body Shop Germany GmbH 

 

           Випуск: 1999 
 

 

 

 

 

Търговската гимназия ми даде основните икономически знания и изгради 

икономически начин на мислене.Ценя точността, взискателността, стремежа към 

усъвършенстване и развитие –качества,създадени през годините на моето обучение. 

 Благодаря на целия учителски колектив и ръководството!!! 

 Желая още много бъдещи успехи!!! 

 

 

 

    Драгомир  Ангелов Маринов 
 

Студент в СА ”Д. А. Ценов” - Свищов  

Асистент Дистриктен Ротаракт    

Представител  2009-2010г. - Ротари клуб  Свищов 

 

                Випуск: 2007 
  

 

 

 

ДТГ”Д. Хадживасилев” ми даде много приятели, много опит, много знания. В 

ДТГ се формирах като човек и изградих характера си. Тук, под ръководството на най-

квалифицираните учители, се превърнах от хлапак в млад мислещ мъж, готов да 

поеме отговорностите на живота. Знанията, които получих, са безценни. Освен 

отличната теоретико-практическа подготовка от учителите аз получих и нещо друго- 

човещина и съвет. 

Ръководството на Гимназията, в лицето на директорката г-жа Иванова, също ми 

даде много. Тя като ръководител подкрепяше нашите занимания и ги поощряваше 

.Към момента на обучението ми от 2002 г. до 2007 г.  аз участвах в почти всички 

извънкласни  дейности в Гимназията. Смятам, че именно те облагородяват най-много. 

Благодаря ви, мили учители,благодаря,мило ръководство,благодаря, Дарителю! 

Вие ми дадохте прекрасни и ползотворни гимназиални години. Поклон!  

Приятели,  НАПРЕД И НАГОРЕ и Бог да ви благослови!!!  

 

   Рубриката подготви: Диана Илиева 
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УЧЕНИЧЕСКО  ТВОРЧЕСТВО 
 

                                                                       „Посоката,в която образованието ще поведе                           
човека, ще предопредели бъдещия му живот.” 

                                                                                                                     Платон 
 

Дарителството и пътищата щедри на душата 
 

По пътищата на живота понякога се сблъскваме с безразличието, омразата, 

насилието. Ставаме свидетели на жестокатa съдба, сполетяла другите около нас, и 

самите ние носим на плещите си тежкия товар на живота. В желанието да се защитим 

от стрелите на ежедневието, ние забравяме да мислим  за останалите и се грижим 

преди всичко за собственото си благо. Има и такива, които са загрижени повече за 

другите, отколкото за себе си, но това е висша ценност, присъща на малцина. Колкото 

и да е тежък животът, в душата на човек е нужно да проблясва онзи пламък на 

състраданието, добротата, надеждата и най-вече щедростта – способността на хората 

да се грижат и за околните, да даряват частица от това, което те имат, а липсва на 

другите. Дарителството е онова благородно дело, което все още присъства в битието 

ни, но дали е запазило истинския си смисъл или се е превърнало просто в една 

реклама?  

За съжаление, много рядко се замисляме за благотворителност. Проблемите от 

ежедневието ни притискат и ние забравяме да мислим и за другите. Но битието  често 

ни напомня, какво сме забравили. Навсякъде сме заобиколени от различни 

благотворителни акции. Минаваш по улицата и на тротоара има картонена кутийка с 

картинка на детенце и надпис „Помогнете!”. На следващата пресечка те спира човек с 

картички в ръка и ти казва, че ги продава с благотворителна цел. Отиваш до магазина 

и ето я отново картонената кутийка. Влизаш в кафенето и минава човек, който 

продава химикали, заедно с визитна картичка, на която обикновено пише, че е в 

затруднено положение и моли за финансова помощ. Излизаш да се разходиш и 

виждаш отново картонената кутийка и човек, който свири на някакъв импровизиран 

музикален инструмент и се надява някой да му помогне. Прибираш се вкъщи, пускаш 

телевизора и отново виждащ надпис „Помогнете!”. В повечето случаи не обръщаме 

внимание и продължаваме по пътя си замислени за собствените си проблеми. До 

такава степен сме свикнали с това, че дори вече не се и замисляме, а просто 

отминаваме. Разбира се има и хора, които пускат някоя друга стотинка в картонената 

кутийка или изпращат някои друг sms, но те са рядкост. Защо ли се получава така, 

толкова ли безчувствени и безсърдечни са станали хората, че не се трогват от 

човешкото страдание?Не вярвам, че това е причината. Всяко нещо си има две страни. 

Ето един простичък пример- купуваш си картичка с благотворителна цел, направил си 

един макар и скромен жест и се чувстваш удовлетворен от постъпката си. Прибираш 

се вкъщи и чуваш по новините да съобщават за измамници, които продават картички 

с уж благотворителна цел. И как се чувстваш в този момент? Ще имаш ли вече 

доверие в благотворителността , след като може би вече си измамен.На злоупотребата 

с доверието и щедростта на хората се дължи предубеденото им отношение към тези 
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благотворителни инициативи. Въпреки това благотворителност продължава да има и 

все още има хора, които с радост извършват дарения.  

Всяка година се организира инициативата „Българската Коледа”. Защо ни е 

необходим празник ,за да се замислим за дарителството? Всякакви фирми и 

организации провеждат акции и то често с цел реклама. Ако наистина чувстваме 

дарителството като състояние на духа, няма да ни е нужен повод или показност, за да 

даряваме на нуждаещите се. Истинското дарителство се състои в това да даряваш не 

просто, за да си направиш реклама, а с цел твоето дарение да бъде използвано с 

някаква по-възвишена цел. Да дариш книги, за да има откъде хората да се обогатяват 

духовно и да учат, да дариш сграда, за да се използва за училище, където децата да 

получават нужното образование. Днес е трудно да се говори за дарители. 

Заобиколени сме от свят, в които фалшът играе основна роля, доверието се е загубило 

някъде из безбройните измами и това рефлектира върху хората и нанася сериозен 

удар върху тази толкова красива дума „дарителство”. 

Когато обаче се върнем назад във времето, виждаме личности, които са 

допринесли за развитието на културата. Те са истинските дарители. В нашия  Свищов 

примерите са многобройни. Имената на Димитър Хадживасилев, Димитър Апостолов 

Ценов, Еленка и Кирил Аврамови, Емануил Васкидович са останали в съзнанието 

ни,защото са дарили на града ни незаменими подаръци – първото професионално 

търговско училище, висше търговско училище, първото читалище, първото елино-

българско училище. Тези видни личности са направили дарения, които и  днес са 

източник на духовно и културно обогатяване на човешката личност. Но това дело 

оценява ли се днес? Показваме ли по някакъв начин признателността си към 

дарителите и тяхното дело и въобще има ли такава в сърцата ни? Съхранили ли сме 

делото им в паметта си или сме оставили на времето да заличи щедростта на 

дарителите?. Да бъдеш егоист е патент на повечето хора в днешно време, но е ясно, че 

всяко правило си има изключения. Така е и тук, все още ги има тези жертвоготовни 

хора, които желаят да помагат и да даряват каквото могат, да следват щедрите пътеки 

на душата си, както и примера на личностите като Димитър Хадживасилев и да се 

превърнат в дарителите на 21 век.  

Дарителството не е отживелица, винаги ще има хора,които ще се нуждаят от 

помощ, и други, които ще имат благородна, великодушна и щедра душа да даряват, 

дори и от малкото, което имат. И най-малките жестове се ценят. Не бива да забравяме 

дарителите, които са оставили своите следи в културното и духовно развитие на 

нацията. Не бива да обръщаме гръб на хората, които се нуждаят от нашата щедрост. 

Нека бъдем добри и щедри и да даряваме всеки ден по нещо на света, с надеждата, че 

думата „дарителство” няма да изгуби своя смисъл и няма да се заличи от речника на 

българина.   

 

 

                                                  Ваня Минкова Николова- XI
 д 

клас  

 

                                                           Първа награда в проведения конкурс за есе - 

„Дарителството и пътищата щедри на  душата” 

(9.II.2009г.) 
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Където думите не могат ... 
 

Мъдрото време услужливо ни напомня, че в началото на всичко “бе словото”. 

Наистина – чрез думите изразяваме мислите си, заявяваме чувствата си, общуваме с 

другите. Понякога те (думите) не стигат, за да изкажат пъстротата на усещанията и 

изживяванията ни. Понякога  дори те се оказват безсилни и тогава започва “да говори” 

танцът. 

Живея с усещането, че българското време е белязано от вечността на танца. В 

паметта ми се люлеят ръченици и хора и аз осъзнавам, че моят народ в радостта и 

надеждата, в отчаянието и скръбта е танцувал. Танцували са чудни самодиви, нестинарки 

са играли върху огъня. Рамо до рамо, ръка до ръка по сватби и кръщенки, по мегдани и 

седенки се е люлеел българският танц – уникален и неповторим. 

Завладяна от неговата магия аз вече години, много години танцувам. В 

общуването с красотата на танца се чувствам истинска българка. Имам чувството, че съм 

дошла на този свят, за да танцувам... Детски спомен ме пренася през годините назад. Ето, 

аз съм на сцената, танцувам и цялото ми същество пее, защото още тогава, без да бъде 

изречено, чувството на радост изпълва душата ми и ме кара да летя. Помня първия 

концерт, притеснението, очите на стотици хора, пъстрата плетеница от ръце и нозе, които 

създават красота, публиката, станала на крака, за да аплодира нашето участие, сълзите от 

щастие по лицето ми... Незабравимо и несравнимо чувство! 

Много пъти съм се питала защо избрах народните танци, защо те станаха част от 

живота ми... Отговорът сигурно не е най-точният, но е най-истинският. Обичам нашите 

танци, защото в тях е съхранен българският дух, защото чрез тях се чувствам повече 

българка. 

Обичам пъстротата на народната носия, която обличам с радост. Чрез нея сякаш се 

пренасям в друго време – време, в което моми и момци са се срещали по хора и по 

седенки и са си давали китки за обич. 

Обичам самия танц, защото той е едно съприкосновение с вечността. В забързания 

му ритъм аз чувствам присъствието на хора, живели отдавна по нашата земя. И знам, че 

съм тяхно продължение. 

Танцът ме свързва с моите приятели, с които споделям вече седем години 

трудностите на репетициите и удовлетворението от победите. Зад създадената от нас 

красота, зад нашите победи, се крият хиляди часове на труд и упоритост, воля и 

търпение. Радвам се, че през всичките дни, седмици и години танцът ме научи не само на 

търся и откривам хубавото, но да бъда по-отговорна и дисциплинирана. 

Аз съм само на 14 години, но вече знам, че танцът е едно вълнуващо изживяване, с 

което няма да се разделя никога. Това общуване ме зарежда с гордост и оптимизъм, 

защото знам, че моето бъдеще ще бъде оцветено от красивото присъствие на танца. Ще 

продължа да танцувам, защото искам да общувам с красотата. 

Танцът е изкуство, което вълнува по най-красивия начин – чрез пластичния език 

на тялото и чрез топлия ритъм на музиката. Може би наистина в началото на всичко е 

било словото, но все по-често си мисля, че в началото на моя свят е бил танцът. 

 

Станислава Пламенова Гачева–IX г клас 

                                                           стипендиант от конкурса  

”1000 стипендии” за 2008/2009г., фондация „Комунитас” 
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„Рисуването е сериозен разговор  

с реалния свят” – Илия Бешков 

 
                                                                                    

  Рисуването е едно от най-древните изкуства известни на човечеството. До наши 

дни са запазени изображения на животни и хора, направени още в епохата на 

първобитното общество по стените на пещерите. От тези времена са изминали много 

хилядолетия, но рисуването  е остaнало неизменен спътник на душевността на човека. 

To притежава множество неповторими, оригинални особености. Разказва за 

живота, изобразява хората, природата, обкръжаващия човека предметен свят чрез 

зрителни образи. Тези образи се създават с помощта на цяла система от техники, 

разработени и усъвършенствани от  поколения художници. 

За разлика от писателите, художниците не могат да показват 

последователността от събития, възникващи на различни места и в различно време. 

Изобразявайки сюжета, живописецът е ограничен в пределите на един момент, в 

неизменяща се обстановка. Затова той се стреми да запечата ситуацията, която най-

пълно разкрива характерите на действащите лица, техните взаимоотношения и целия 

смисъл на видения през неговия поглед  свят. И гледайки картината ние виждаме не 

само сюжета и цветовата композиция, а и гледната точка на твореца.  Пресъздавайки 

заобикалящия го свят, художникът се съсредоточава и в самия себе си. А това 

съсредоточаване показва, че се води  мълчалив диалог между твореца и света. 

Изкуството не е просто картина на една завършена, дадена реалност. То до 

голяма степен е израз на човешките емоции и страсти. То носи необходимостта 

живописецът да се самоизрази, да покаже своя темперамент, да прошепне и извика 

своята воля за живот. 

  Човешката история е доказала, че думите на големия български художник Илия 

Бешков, че „рисуването е сериозен разговор с реалния свят” са били актуални  

хилядолетия преди да се роди и половин век след неговата смърт в средата на 

двадесети век.Според учените първите рисунки са на около тридесет и пет хиляди 

години, когато Хомо сапиенс пресъздавал животните, които е ловувал. Така борбата 

за храна и мястото  за оцеляване – пещерите -предопределят неговото изкуство. 

Египтяните, гърците, китайците, римляните добавят цветове, нови форми, 

украсявайки своите светилища и храмове, влагайки артистичност, естетика и 

грациозност. 

През готическия период и Ренесанса в рисунката се появява играта на светлини 

и сенки и тя все повече се приближава към естественото. Човекът разперва ръце,за да 

бъде опора и център на вселената. Леонардо разкрива скритите тайни на човешкото 

тяло, лети смело в небето, но тайната му  остава неразбулена зад загадъчната усмивка 

на Мона Лиза. След деветнадесети век се появяват множество стилове в рисуването, 

но едно е сигурно – еволюцията е направлявала живописта неотклонно и 

безвъзвратно към това, което е днес. 

Преминавайки през тези епохи, виждаме едно разбиране за света през погледа 

на съответното време. Нещата, които могат да бъдат нарисувани, са безброй и се 

променят в различните етапи от развитието на света. Променя се и интелектът на 
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твореца. Има значение и неговият начин на живот и възприятие на заобикалящата го 

действителност. Много са важни  в момента на създаване на дадена творба 

обладалите го чувства, емоции, мисли и настроения. Не трябва да забравяме и 

интуицията му при избора на материал и стил за изобразяване... Творческият процес е 

завършил. Картината е готова. Дали ще бъде показана? Дали ще бъде видяна? Как ще 

бъде възприета или оценена? Кога ще се случи това?...  

Никога не можем да бъдем сигурни дали художникът си е задавал тези въпроси 

и дали са го вълнували. Но да приемем, че в един момент ние сме се озовали пред 

тази творба. При първия ни поглед може би ще решим: „Харесва ми !” или „Не 

става!”. При отрицателната ни реакция сигурно просто ще я отминем. Поради факта, 

че ни е харесала, би трябвало да приемем гледната точка на автора и да погледнем 

света през неговите очи, да проведем неговия разговор с реалния свят, да надникнем в 

неговия вътрешен свят.  

Има много издания и книги, които тълкуват, спорят или обясняват на 

останалите какво изобразяват дадени рисунки. Дават се обяснения и насоки как да 

бъдат възприемани. Понякога всичко това излиза извън рамките на мисленето на 

повечето любители, които „консумират”. Това е напълно погрешно, защото 

изкуството, откакто съществува човекът, винаги е било универсалният език, на който 

са общували хората по цялото земно кълбо. Човешкото сърце е еднакво навсякъде по 

земята ,независимо от цвета на кожата ,и аз вярвам, че няма нужда от напътствия как 

да гледаме, да чувстваме и да се вълнуваме от реалния свят, пък макар и нарисуван от 

нечия ръка на платното на времето.  

 

 

                                                                                           Вера Йорданова 

                                                           стипендиант от конкурса  

”1000 стипендии” за 2008/2009г., фондация „Комунитас” 
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 Орфей - вестителят на любовта 
 

За любовта вече достатъчно е изписано. Тя е навсякъде около нас, готова да 

завладее и промени човешкия живот. Притежава вълшебна сила, превръща злото в 

добро - различна, индивидуална и неповторима  като изживяване, което има един 

единствен смисъл. Състояние на духа, което не може да се опише.  Радост, страдание, 

копнеж, болка, унес, очакване, саможертва... Нямат край опитите да бъде назована, 

изречена, повикана, дочакана любовта. От библейския зов на Яков и Рахил, от 

страдалческия вик на Тристан и Изолда, от саможертвения плам на Ромео  и Жулиета, 

от безумно тъжната съдба на Явор и Калина се ражда нашето светло преклонение 

пред нея. 

Всеки от нас свързва представата си за любовта  с тази на Орфей и Евридика. 

Какъв красив  пример за чиста, искрена и всеотдайна любов, любов между една 

горска нимфа и тракийски певец и музикант, са ни оставили старите гърци! Всички 

помним този мит...Обичал Орфей своята Евридика,но в деня на тяхната сватба 

безсърдечният бог на подземното царство отнел живота й и я лишил от щастието и 

любовта. Много дни и нощи плакал Орфей за своята любима, светът без нея бил 

студен, животът без нея бил невъзможен. Престанал да пее и свири чудният певец... В 

мъката и страданието си той сторил нещо нечувано. Слязъл в царството на Хадес, за 

да измоли от него живот за Евридика. С тъжния стон на лирата си омагьосал и Реката 

на забравата, и Харон ...и Хадес, който трогнат от силата на любовта му, позволил да 

се върне в своя свят със своята любима. Светът на мрака отстъпил пред любовта и я 

пуснал да си тръгне. Сигурно е знаел, че тя може да живее само там,където двама 

души се обичат и са готови да преминат през светове и реки, за да бъдат заедно...Но 

не били заедно. По пътя нагоре Орфей се обърнал назад, за да види дали го следва 

Евридика и ... видял как нейната сянка бавно потъва в тъмното, за да не се върне 

никога. Никога, никоя , никъде не обикнал певецът. 

Вестил любов певецът умира от мъка по своята любима.Дори боговете били 

възхитени от силата на неговата любов и затова взели лирата му и я поставили на 

небето,превръщайки я в красиво съзвездие. 

Всяка нощ,когато гледам към звездите, вече знам какво е любов. 

Когато си готов да слезеш дори в подземното царство, преодолявайки редица 

трудности, за да си върнеш любовта, за която дълго мечтаеш-това е любов!  

Когато си готов да чуеш истината, която ти нашепва твоето сърце, да видиш тъмното 

на тъмнината, защото там е любовта, да вървиш по пътя надолу, извисявайки се до 

най-висшите измерения на любовта, да тръпнеш от безпокойство и нетърпение - това 

е любов!  

Когато си готов да последваш любимия човек в отвъдното, да "измолиш" живот 

в негово име - това е любов! 

Когато си готов да я носиш в сърцето си цял живот, да я възпяваш с песни и 

сълзи, да си й верен и да си готов да умреш за нея - това е любов! 

                                                             

 Maрия Коджабашева-X
А
 клас 

                                                        Участие в Националния литературен 

конкурс 

                                                        “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” 2008г. 
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 Мечтите са тайните на душата 

Някъде далеч във висините са моите най-силни стремежи...Може да не ги 

достигна,но може да се наслаждавам на красотата им,да вярвам в тях и да следвам 

пътя,по който ме водят. Колкото повече достигам,толкова повече израствам. Колкото 

повече търся,толкова по-далеч мога да стигна. Колкото повече се вглеждам,толкова 

повече виждам. Колкото повече мечтая,толкова по-силна мога да бъда.  Някой ми 

беше казал, че мечтаейки  човек всъщност живее. И така разделил се веднъж с 

мечтите си, той губи живота - остава му само едно празно съществуване. Но нека 

помечтаем заедно! Затвори очи... Кажи ми какво виждаш. Понеси се към един друг 

свят, където тъмнината е светлина, където лошото е добро, където сме далеч от 

всичко, което ни заобикаля, далеч от жестоките удари на живота, намерили убежище 

в единственото място, за което имаме смелостта да наречем свое. Какво виждаш? 

Нищо? Само черно? Не  отваряй oчи, недей, погледни пак? Наистина ли не виждаш 

нищо... Съзря ли го?. Какво е? Лицето на любим човек? Или виждаш себе си на 

любимо място? Къде си сега? На брега на морето? Заровил краката си в студения 

пясък? Усещаш  как вятърът си играе с косата ти, чуваш гласа на любимия, а ти се 

струва , че слушаш вълните... А онази ръка, здраво стиснала твоята,  чия е ? Негова... 

Почти улавяш мига и в един момент - всичко изчезва. Отворил си очи.Приятно е, 

нали? Осъзнаваш ли колко често се замечтаваш, без да се усетиш, случва ти се 

непрекъснато и то съвсем неволно! Всекидневно си подаряваш толкова много малки 

мигове, че едва ли сега би се сетил за всички. Мигове, които те карат да се 

усмихваш...Може би ще ми кажеш, че човек не може да живее само с мечти! Прав си, 

но можем ли без тях? Помисли си на какво би приличала земята, ако хората не 

мечтаеха - едно празно и пусто място с хора, сериозни и улисани в ежедневието си, 

почти забравили, че са живи. Та нали именно мечтите са тези, които те карат всяка 

сутрин да отваряш очи и да започваш деня си с желание, с копнеж, със съзнанието, че 

те очаква един страхотен ден. Ден, в който може да ти се случи нещо чудесно. 

Мечтите са тези, които те карат да продължаваш да се бориш, дори да знаеш, че 

водиш една обречена битка. Те изпълват душата ти със стремеж да изградиш 

бъдещето си - такова, каквото го искаш ти...И дори да не успееш, ти пак си доволен, 

защото все пак си постигнал много, благодарение на мечтите си. Защото си живял и 

си се трудил толкова много за сбъдването им. Защо да се отказваме? Защо да 

загърбим единственото  скъпо нещо на този свят –мечтата, след като можем да се 

борим за нея, след като, смачкани от живота, можем да надигнем глава и отново да се 

хванем за нашата мечта, и вложили в нея всичко, да я превърнем в реалност Разбира 

се нищо не може да стане точно така, както си го искал ти, но колкото повече 

резултатът се доближава до замисленото, толкова по-голямо е удовлетворението ти. И 

противно на всякаква логика трябва да вярваме, че тази голяма мечта ще се превърне 

в реалност, защото сме вложили в нея целия остатък от нашето изстрадано 

съществуване. Не сме оставили тази мечта да си бъде просто една обикновена мечта, 

която чакаме сякаш от само себе си да се превърне в реалност. 

Сега може би ще попиташ - какво да правя, когато мечтите се превърнат в 

илюзии? Замисли се сам! Може ли нещо, което си градил толкова време, в което си 

вярвал, с което си живял,  да бъде нереално? Да бъде илюзия? Не! Илюзиите не са 
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разбити мечти - те са просто красиви лъжи. Лъжи, с които са те омайвали, лъжи , в 

които си повярвал... Но не обвинявай мечтите вместо тях! Те не са виновни - те са 

част от теб!За това - имай ги! И никога не се страхувай, че с времето ще изчезнат - те 

живеят в теб, а ти живееш чрез тях! И рамките отново са тесни за мечтата, но нашата 

воля и желание чупят тези рамки и от тук по пътя нагоре, за нас и нашата мечта  няма 

да има граници. 

Има много неща в живота,които ще привлекат погледа ти.Но малко от тях ще 

пленят сърцето ти.... Животът не е нито по-добър,нито по лош от нашите 

мечти.Просто е напълно различен....Всички наши мечти могат да се сбъднат,ако 

имаме смелостта да се борим за тях. Не се страхувай да опитваш...  

 

 

                                                                                  Йоана Каменова-IX д клас 

най-добра статия на вестник “Тинейджър LOVE” 

за м. ноември 2009г. 
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П Р И Е М С Т В Е Н О С Т 
 

 
    „През тия малки железни портички на 

градинките пред къщята, дето вехнат 
жълторозови далии (ония грамадни далии, 
които цъфтят само в провинцията), са 
минавали сериозни, ученолюбиви мъже, чиито 
очи са гледали едно-две столетия напред…” 

 

Константин Константинов 

 

Директори  на  ДТГ ”Димитър Хадживасилев (1884 – 2010) 
 

 1. Константин Красилников   –       08.1884г.–15.02.1887г. 

 2. Лазар Паяков  –  01.03.1887г.–01.05.1895г. 

 3. Никифор Попов   –  01.05.1895г.–18.09.1897г. 

 4. Христо Атанасов  –  01.10.1897г.–07.12.1897г. 

 5. Димитър Бръчков  –  08.12.1897г.–01.08.1902г.  

 6. Атанас Макавеев   –  01.01.1909г.–15.09.1913г. 

 7. Христо Юрданов   –  21.08.1902г.–01.02.1908г. 

 8. Димитър Бръчков   –  15.09.1913г.–01.02.1915г. 

 9. Константин Търничков  –  01.02.1915г.–07.10.1918г. 

10. Илия Иванов   –  07.10.1918г.–30.08.1920г. 

11. Петър Парашкевов   –  01.09.1920г.–21.11.1923г. 

12. Йонко Неделков   –  17.11.1923г.–19.09.1924г. 

13. Спас Мартинов  –  30.10.1924г.–16.09.1931г. 

14. Господин Тошев  –  23.09.1931г.–14.10.1933г. 

15. Сава Костов   –  03.10.1033г.–15.09.1934г. 

16. Господин Тошев  –  15.09.1934г.–14.09.1937г. 

17. Стоян Бръчков   –  15.09.1937г.–31.01.1945г. 

18. Стефан Пеев   –  19.02.1945г.–15.05.1945г. 

19. Възкресен Атанасов   –  22.05.1945г.–15.02.1946г. 

20. Челестин Добранов   –  16.02.1945г.–25.07.1946г. 

21. Феодор Бочарников  –  01.09.1946г.–31.03.1948г. 

22. Христо Джамбазки   –  01.04.1948г.–30.09.1957г. 

23. Дончо Какарчев  –  18.11.1957г.–      08.1965г. 

24. Стоян Стоянов  –       10.1965г.–      02.1986г. 

25. Георги Денев  –       02.1986г.–      08.1986г.   

26. Славка Петрова  –       08.1986г.–      10.1991г. 

27. Райна  Пенева  –       10.1991г.-       07.1998г. 

28. Румяна Иванова  –        07.1998г.–     08.2000г. 

29. Цеца Петрова  –        08.2000г.–     12.2001г. 

30. Пламен Пейков   –        12.2001г.–     02.2005г.                                                 

31. Румяна Иванова  –        02.2005г. и продължава
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                                       Списък на учители и служители, 

работещи в ДТГ”Д.Хадживасилев” 

през  2009/2010г. 

 

 
№    Име          Презиме      Фамилия             Длъжност                                           

  
  1.  Румяна Стефанова Иванова Директор 

 

  2.  Добринка  Ангелова        Микова Помощник-директор, учебна  дейност 

 

  3.  Цветанка  Костова  Троянова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

  4.  Даринка  Панчева  Петкова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален  етап 

  5. Миланка  Александрова Узунова Старши учител, общообразователен 

предмет в гимназиален етап 

  6. Людмила  Аврамова Ангелова Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

  7. Румяна  Райнова  Монева Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

  8. Марин  Петков  Станев Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

  9. Елеонора  Тодорова Енчева Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

10. Ричард  Джон  Малоуни Доброволец от Корпус на мира 

 

11. Нина  Димитрова Ташева-Антонова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

12. Велина  Георгиева Атанасова Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

13. Румяна  Михайлова Августинова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

14. Калина  Цонева  Георгиева Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

15. Георги  Николаев Георгиев Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

16. Теодора  Иванова  Спасова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

17. Дочка  Личкова  Михайлова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

18. Альоша  Красимиров Кушлов Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

19. Иван  Благоев  Димитров Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

20. Лиляна  Йорданова Иванова Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 
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21. Милка  Иванова  Томерова-Йорданова Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

22. Ангел  Кънчев  Петков Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

23. Татяна  Стоянова Тропчева Старши учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап 

24. Даниел  Генчев  Борисов Учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

25. Славка Мийкова  Петрова Старши учител, теоретично обучение 

26. Живка Александрова Михайлова Старши учител, теоретично обучение 

27. Здравка Пенчева  Здравкова Учител, теоретично обучение 

28. Мария Димитрова Кръстевич Старши учител, теоретично обучение 

29. Диана  Георгиева  Илиева Старши учител, теоретично обучение 

30. Пенка Илиева  Аврамова Старши учител, теоретично обучение 

31. Славка Вълчева  Ненова Старши учител, теоретично обучение 

32. Цеца Димитрова Петрова Старши учител, теоретично обучение 

33. Лена Георгиева  Ненкова Старши учител, теоретично обучение 

34. Цецка Иванова  Станева Старши учител, теоретично обучение 

35. Павлина Петкова  Куюмджиева Старши учител, теоретично обучение 

36. Румяна Атанасова  Борисова Старши учител, теоретично обучение 

37. Цветелина Тодорова  Кабакчиева Учител, теоретично обучение 

38. Аделина Николова  Милинова Учител, теоретично обучение 

39. Румяна Владимирова Пенева Педагогически съветник 

40. Бойко Иванов  Димитров Главен счетоводител 

41. Емилия Борисова   Петкова Помощник-директор, 

административно-стопанска дейност 

42. Милка Данаилова Кринова Счетоводител-касиер 

43. Юлия Благоева  Величкова Организатор обучение /практическо/ 

44. Славянка Петрова  Атанасова Библиотекар 

45. Марияна Цветкова  Ненкова Технически секретар 

46. Иван Василев  Кузев Домакин-снабдител 

47. Георги Тодоров  Кожухаров Огняр 

48. Силвия Юлиянова  Маркова Чистач 

49. Калинка Миланова  Филипова Чистач 

50. Катерина Станчева  Данева Чистач 

51. Нелка Йорданова Петрова Чистач 

52. Лилия Върбанова Костова Чистач 

53. Павлинка Стефанова Кирова Портиер 
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Списък на учениците от випуск  2010 
 
Професия „Икономист-мениджър”, 
специалност „Икономика и мениджмънт” 

    №   Клас     Име      Презиме                Фамилия 

      1.  ХІІа Боряна Емилова Мартинова 
      2.  ХІІа Галина Стефанова Пенчева 
      3.  ХІІа Даниел Емилов Николаев 
      4.  ХІІа Даниела Генчева Генчева 
      5.  ХІІа Диана Руменова Христова 
      6.  ХІІа Елица Димитрова Михайлова 
      7   ХІІа Жулиета Венциславова Кърчева 
      8.  ХІІа Зарко Костов Патеев 
      9.  ХІІа Звезделин Василев Петров 
    10.  ХІІа Ивелин Пламенов Тонев 
    11.  ХІІа Ивелина Правдолюбова Андреева 
    12.  ХІІа Кристина Михайлова Пъшева 
    13.  ХІІа Марияна Иванова Асенова 
    14.  ХІІа Пламен Бориславов Ботев 
    15.  ХІІа Радослав Пламенов Ангелов 
    16.  ХІІа Росица Райчева Хаджиева 
    17.  ХІІа Сабина Нурчин Низамова 
    18.  ХІІа Хюлия Сунаева Салиева 
    19.  ХІІа Яница Стефанова Николаева 
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 Професия „Офис-мениджър”,  

специалност „Бизнес-администрация” 

    №  Клас   Име Презиме Фамилия 

       1. ХІІб Александрина  Миткова Петрова 
       2. ХІІб Андреа Светланова Тодорова 
       3. ХІІб Анислава Тонева Вързалова 
       4. ХІІб Валентин Венциславов Николов 
      5. ХІІб Дебора Здравкова Билева 
      6. ХІІб Диляна Миленова Димитрова 
      7. ХІІб Димитър Георгиев Димитров 

      8. ХІІб       Достина Бориславова  Бянова 
      9. ХІІб Евелин Ангелова Панчева 
    10. ХІІб Евелина Ганева Илийкова 
    11. ХІІб Иван Петров Ламбев 
    12. ХІІб Илиана Пламенова Пашанова 
    13. ХІІб Илияна Димитрова Димитрова 
    14. ХІІб Йоан Юлиянов Минев 
    15. ХІІб Михаела Иванова Русева 
    16. ХІІб Моника Габриелова Иванова 
    17. ХІІб Моника Пламенова Енева 
    18. ХІІб Нури Игданов Логоров 
    19. ХІІб Петя Силвиева Пенкова 
    20. ХІІб Петя Красимирова  Дончева 
    21. ХІІб Пламен Васков Христов 
    22. ХІІб Ралица Пламенова Банчева 
    23. ХІІб Силвия Свиленова Младенова 
    24. ХІІб Тони Димитрова Петрова 
    25. ХІІб Юлия Иванова Иванова 
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   Професия „Счетоводител”, 

   специалност „Счетоводна отчетност” 

    №    Клас Име Презиме Фамилия 

      1. ХІІв Валерия Йорданова Тотева 
      2. ХІІв Василена Маринова Даскалова 
      3. ХІІв Дарина Георгиева Георгиева 
      4. ХІІв Денислав Блажев Йорданов 
      5. ХІІв Екатерина Атанасова Благоева 
      6. ХІІв  Елена          Росенова Радославова 
      7. ХІІв Елеонора Борисова Енчева 
      8. ХІІв Елеонора Николаева Дачева 
      9. ХІІв Емилия Василева Ангелова 
    10. ХІІв Звезделина Величкова Великова 
    11. ХІІв Звезделина Атанасова Михайлова 
    12. ХІІв Иван Йорданов Хаджиев 
    13. ХІІв Иван Красимиров Антонов 
    14. ХІІв         Ирена Бориславова      Иванова 
    15. ХІІв Искрен Стойчев Стойчев 
    16. ХІІв         Мариел Венциславов Младенов 
    17. ХІІв Маринела Красимирова Ралчева 
    18. ХІІв Мерал Ефраимова Саидова 
    19. ХІІв Павлин Милков Цвятков 
    20. ХІІв Ралица Борисова Газдова 
    21. ХІІв Стиляна Димитрова Цанева 
    22. ХІІв Чудомир Пламенов Мариянов 
    23. ХІІв Юлиян Петров Братанов 
    24. ХІІв Якуб Бейтулов Исмаилов 
    25. ХІІв Яница Йорданчева Йорданова 
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 Професия „Маркетолог”, 

специалност „Маркетинг” 

    №   Клас   Име Презиме Фамилия 

       1. ХІІг Александър Николаев Александров 
       2. ХІІг Андрей Иванов Мантаров 
       3. ХІІг Анна Цветанова Манева 
       4. ХІІг Виктор Славев Симеонов 
       5. ХІІг Георги Нелков Няголов 
       6. ХІІг Деница Димитрова Георгиева 
       7. ХІІг Десислава Светославова Александрова 
       8. ХІІг Драгомир Здравков Драганов 
       9. ХІІг Емилия Петрова Павлова 
     10. ХІІг Ивайло Петров Копоев 
     11. ХІІг Иван Бойков Иванов 
     12. ХІІг Ивелина Пламенова Иванова 
     13. ХІІг Ирена Петрова Петрова 
     14. ХІІг Любомир Славев Любенов 
     15. ХІІг Маруся Красимирова Иванова 
     16. ХІІг Мирела Юлиянова Маринова 
     17. ХІІг Мирослав Стефанов Василев 
     18. ХІІг Михаил Петков Петков 
     19. ХІІг Николай Валериев Енев 
     20. ХІІг Паола Пламенова Петрова 
     21. ХІІг Петя Диянова Андреева 
     22. ХІІг Петя Валентинова Йорданова 
     23. ХІІг Силвия Валентинова Маркова 
     24. ХІІг Стела Данчева Борисова 
     25. ХІІг Теодор Милков Тодоров 
     26. ХІІг Тошко Огнянов Тодоров 
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  Професия „Икономист-информатик”, 

  специалност „Икономическа информатика” 

    №  Клас  Име   Презиме         Фамилия 

      1. ХІІд Александър Любомиров Живков 
      2. ХІІд Анна Георгиева Владова 
      3. ХІІд Боряна Илиева Тодорова 
      4. ХІІд Габриела Руменова Георгиева 
      5. ХІІд Георги Иванов Ценов 
      6. ХІІд Денис Еминов Чобанов 
      7. ХІІд Диана Лъчезарова Ефтимова 
      8. ХІІд Евелина Людмилова Иванова 
      9. ХІІд Иво Лъчезаров Михайлов 
    10. ХІІд Йордан Васков Александров 
    11. ХІІд Красимир Емилов Кирилов 
    12. ХІІд Кристин Пламенова Петрова 
    13. ХІІд Лилия Иванчева Александрова 
    14. ХІІд Лъчезар Красимиров Личков 
    15. ХІІд Петър Росенов Караджов 
    16. ХІІд Свилен Тодоров Андреев 
    17. ХІІд Станислав Иванов Константинов 
    18. ХІІд Стела Атанасова Йорданова 
    19. ХІІд Теодора Стефанова Генчева 

    20. ХІІд       Тихомира Александрова   Енчева 
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ЗАВИНАГИ 

 
Х И М Н       

НА     Д Т Г „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                       Текст:проф.Иван Тодоров 

                                                                                       Музика: маестро Тодор Кабакчиев 
 

 

 

На брега на древната река 
в утрото на нашата свобода 
се роди свищовската 
Първа търговска гимназия. 
 
Гимназия,Гимназия, 
обичаме те ние , 
знай,знай,знай! 
Гимназия,Гимназия, 
гордеем се със тебе,знай! 
 
На брега на древната река, 
в осемдесет и петата година 
се роди свищовската 
Първа търговска гимназия. 
 
Гимназия,Гимназия, 
обичаме те ние , 
знай,знай,знай! 
Гимназия,Гимназия, 
гордеем се със тебе,знай! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Участниците в клуб “Млад еколог” –  2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците в клуб “Млад еколог” –  2009 г. 
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Национално състезание по екология, Силистра – 2008 г. 

 

 

 

Световна конференция по екология на ENO учлищата, Финландия – 2007 г. 
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Балканско състезание по екология. Отборът на ДТГ с журито – 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Влиянието на рекламата”, програма „Младежта в действие”  

на Европейската комисия 

Участници: Марин Станев – ръководител на проекта 

Ученици: Свилен Андреев,  Лъчезар Личков, Петър Караджов, Тихомира Енчева от ХІІ
Д
 кл., 

Емил Аврамов от Х
Д
 кл. и Гергана Тодорова от ІХ

Г
 кл. 
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Финал на ХII Национално състезание “Виртуално предприятие” – ТИТАН – 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Христова 
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Разград 2008. 

 Виолета Ангелова – вицешампион на България 

на Ученическите игри 2008 
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Отборът на ДТГ „Д. Хадживасилев” по тенис на маса – девойки -  вицешампион на България 

в Ученическите игри 2005 г.  

 

 

 
 

Отборът на ДТГ „Д. Хадживасилев” по лека атлетика - юноши -  вицешампион на България в 

Ученическите игри 2005 г.  
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Вдясно - отборът на ДТГ „Д. Хадживасилев”   по баскетбол – девойки,   

областен шампион за 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отборът по тенис на маса – девойки  на ДТГ „Д. Хадживасилев”, 

 носител на бронзов медал от Ученическите игри – 2008 г. в гр. Добрич 
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Танцов фестивал – Варна, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа в учебно-тренировъчна фирма „Орхидея” 
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Национално състезание по счетоводство за средношколци – 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военизираният отряд при ДТГ ”Димитър Хадживасилев” – 2005г. 
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Моля да бъдем извинени за следните допуснати технически грешки: 

 

Стр.  6, абзац 8,    вместо „Австрия и Русия през 1791 г.” да се чете „Австрия  и Турция  през 

1791 г.” 

 

Стр.  57, № 20   вместо „Челестин Добранов – 16.02.1945”  да се чете „16.02.1946 г.” 

 

Стр. 59, № 52   вместо „Лилия Върбанова Костова – чистач” да се чете „Лилия Върбанова 

Костова – куриер” 


