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160 ГОДИНИ
БОЛГРАДСКАТА
ГИМНАЗИЯ

На 5 октомври 2018 г. Областното учреждение „Специализирано общообразователно
училище-интернат „Болградската гимназия „Г.С. Раковски“ отбеляза юбилейна дата —
160 години от основаването си. В честването на гимназията от украинска страна взеха
участие президентът на Украйна Петр ПОРОШЕНКО, губернаторът на Одеска област
Максим СТЕПАНОВ, председателят на Одеския областен съвет Анатолий УРБАНСКИЙ,
народни депутати, ръководителите на района и града. От България пристигна официална
делегация, в състава на която бяха: министър-председателя Бойко БОРИСОВ, заместник
министър-председателя Валери СИМЕОНОВ, вицепрезидента Илияна ЙОТОВА, министъра
на образованието Красимир ВЪЛЧЕВ, председателя на Държавната Агенция за българите
в чужбинав Петър ХАРАЛАМПИЕВ, председателя на Центъра на бесарабските българи в
България Жанна СУСЛИНА, генералния консул на Р България в Одеса Димитър ТУЧКОВ.
Честването на гимназията министър-председателя Бойко работа, учителя по български
започна с празнична линейка Борисов за откриването на език и литература Наталия
в училищния двор, където про- българско учебно заведение в Кара – званието «Заслужил
звучаха химните на Украйна и Одеса и за откриването на укра- учител на Украйна». Нагръдни
България. Към всички присъ- ински културен център в София. знаци «Отличник на образова
стващи гимназисти, учители Петр Порошенко разказа за една нието» получиха Наталия Кара
и гости първо с приветствие от най-важните си награди, ко- и Лилия Сакали, заместницисе обърна президентът на гато три години преди му беше директори по възпитателна
Украйна Петр Порошенко: връчен медал и удостоверение работа. С грамоти на министъра
«Щастлив съм, че днес съм на «Почетен гимназист», като с на образованието и науката
в моя роден град Болград. гордост демонстрира докарани- на Украйна бяха наградени
Болградската гимназия е те от Киев именно удостовере- Надежда Македонская, заедна от най-добрите гимна- ние и медал.
местник-директор по учебноВ приветственото си слово възпитателна работа, учител
зии в света. Тук образованието си получават двама министър-председателя на по украински език, украинска
министър-председатели на България Бойко Борисов и чуждестранна литература;
България, двама генерал- съобщи, че между гимназиите Елена Татаринцева, заместполковници на Въоръжените в Болград и София е постигна- ник-директор по учебно-възписили на България, ректора то споразумение за обмен на тателна работа, учител по хина Софийския университет, студенти с цел задълбочено мия; Наталия Късса, учител по
основателя на българската изучаване на българския език. английски език; Вадим Скорич,
национална опера, министри
В юбилейния ден на гимна- учител по история; Виолета
на финансите, правосъдието зията както самото учебно за- Арабаджи, учител по английски
и др. В Украйна има малко ведение, така и педагогическия език; Екатерина Варимез,
училища, които да са на 160 екип бяха удостоени с високи учител в началните класове. С
години и които така стриктно награди. Гимназията получи почетна грамота на Одеската
да пазят своите традиции. Почетен медал от президента облдържадминистрация бяха
Днес тук всички говорят на на Р България, Почетен ме- наградени: Олга Карпенко,
български език. И за мен това дал «Паисий Хилендарски» учител по физика, председател
е принципиално, защото се от Държавната Агенция за на профсъюзния комитет, и
говори, че съществува заплаха българите в чужбина, званието Татяна Узун, учител по украинза асимилацията на българите «Почетен приятел на учили ски език и литература, педагогв Украйна. Това не е просто щето» от 144-то средно учи- организатор. С Почетна грамоневярно, това е против нашата лище «Народни Будители» в та на Департамента на науката
политика. Тъй като защитата гр. София и др. Президентът на и образованието на Одеската
на националните малцинства Украйна връчи на директора на облдържадминистрация бяха
е един от основните ни при- гимназията Снежана Скорич наградени: Наталия Богдева и
оритети» – каза президентът Орден «Княгиня Олга III сте Наталия Карайлиева, учители
на Украйна Петр Порошенко и пен“, а на заместник-дирек- по български език и литература;
съобщи за споразумението с тора по учебно-възпитателната Вера Шамшурина, учител по
биология; Вадим
Заим, учител по
английски език;
Алла Лифашина,
учител в началните
класове; Валерий
Паламарчук, учител по физическа
култура; Мария
Козирева, възпитател в интерната; Домникия
Фучеджи и Ла
риса Афатарли,
счетоводители;
М и х а и л В а 
лентиров, меха-

ник. От Одеския областен
съвет с Почетен знак беше
отбелязана завеждащата на
интерната Татяна Ангелуцова,
а с почетни грамоти: Мария
Банева, главен счетоводител;
Анатолий Булгаров, учител
по физическа култура; Юлия
Виноградова, заместник-директор по икономическа работа;
Елена Турчинова, учител по
украински език и литература. Също така педагозите на
гимназията бяха отбелязани с
грамоти от Болградската районна администрация, районния
и градския съвет.
След всички приветствени
думи бяха почетени ветераните на педагогическия труд,
които навремето си работили
в гимназията. След тържествената част гостите се запознаха
с условията, в които се обучават гимназистите, и разгледоха
музея на училището. В този
ден училищните библиотеки и
музея бяха попълнени с ценни
експонати.
През 2008 г., по
време честването на
150-годишнината на
гимназията, беше
учредено званието
«Почетен гимна
зист». През изминалите 10 години с
това звание са удостоени 29 човека.
Тази година списъка
на почетните гимназисти се попълни с
три имена – Емил
Миланов, консул
на Р България в
Полша, Канада и
Индия, работник на
МОН на България;
Михаил Стоев
от гр. Добрич,

Почетен председател на
Измаилската българска община «Света София»; Елисавета
Георгиева, учител по география, родолюбива българка от
гр. Панагюрище, България.
Благодарение на Елисавета
Георгиева се състоя историческото запознанство на
гимназията с правнучката на
Сава Радулов, първия директор на училището, Лилия
Радулова и Асен Дипчев,
потомък на Георги Раковски,
чието име носи учебното заведение, както и с роднината
на Райна княгиня, ушила знамето на Априлското въстание.
В навечерието на юбилея
Министерството на образованието на България организира
сред учениците на българските училища и Болградската
гимназия Национален литературно-исторически конкурс
за есе на тема: «160 годи
ни Болградската гимназия
– източник на родолюби
ето». С грамоти на МОН на
България бяха наградени победителите в конкурса, ученици в Болградската гимназия «Г.С. Раковски»: Дарина
Русева (11 кл.), Вадим Мержев
(11 кл.), Сергей Великсар
(9 кл.), Андрей Станев (5 кл.).
Главен приз за победителите
в конкурса сред учениците от
България стана екскурзията в
Болградската гимназия. След
тържествената част и проведената из гимназията екскурзия
в районния Дом на културата
се състоя празничен концерт
«Гимназията обединява по
коления, съдби и сърца» с
участието на художествените
колективи на гимназията и поканените гости.
Ирина СТОЯНОВА

