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СТОЙЧО МАРЧЕВ 
(1879 – 1943)

Стойчо Марчев е роден на 1 юни 1879 г. в Хасково, в занаятчийско семейство.  

Баща му е имал своя яхнаджийница и е произвеждал шарлан и тахан от 

сусам. В бащината фабрика Стойчо усвоява тънкостите на производството на

растителни масла.

През 1903 г. той сключва брак с Кица Сотирова и скоро след женитбата си се 

отделя от баща си и построява своя работилница за масла и собствена къща. 

В своята маслобойна Стойчо Марчев въвежда по-технологични методи на 

работа и нововъдения, които да подобрят работния процес и да увеличат 

обема на произвежданото масло. В работата му помага и съпругата му, която 

е далновидна, честна, спестовна и работлива, и благодарение на която 

бизнесът им генерира големи печалби, инвестирани в закупуването на земи и 

недвижими имоти. 

За съжаление Кица и Стойчо Марчеви нямат свои собствени деца, но помагат 

на стотици други деца, финансирайки домове за сираци и нуждаещи се. Те 

подпомагат много благотворителни начинания в града, съдействат за 

построяване на сиропиталище в двора на църквата „Св. Димитър“. 

Стойчо Марчев е индустриалец, производител на шарлан
и е един от богатите хасковлии в миналото, почитани от 
съгражданите си. Заедно със съпругата си Кица Марчева, 
се превръщат в едни от най-крупните дарители на
Хасково, дали своя принос за развитието на града. 

Речник

Шарлан –
нерафинирано 
студенопресовано
растително масло

Яхнаджийница –
работилница за 
производство на 
шарлан

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80


През 1925 г. в Хасково е създадено женско благотворително дружество „Развитие” с цел издигане
умственото и нравствено равнище на жената, развиване на благотворителна дейност за 
подобряване тежкото положение на бедните жени, на децата, а през 1931 г. се създава Окръжно
благотворително дружество „Утеха” за подпомагане на бедни и болни граждани, които са
финансирани и от семейство Марчеви. 
На мястото на днешните Регионална библиотека и Регионален исторически музей се е намирал
складът на Стойчо Марчев за промишлени и колониални стоки, спиртни напитки, шарлан, 
пашкули и др., т. нар. Фабрика „Изворъ” , като парцелът е дарен на община Хасково.
На 8 април 1938 година, 5 години преди смъртта си, Стойчо Марчев се явява пред нотариус в 
Хасково и прави публично своето колосално завещание на Хасковска община – над 40 милиона
лева в стари пари. Оставя недвижими имоти, застроени и незастроени, около 8500 кв. м в 
центъра на Хасково с цел да се построи, обзаведе и стопанисва Техническо-занаятчийско
училище, каквото тогава е имало само в Казанлък, което да носи неговото име и това на жена му, 
а една от стаите да бъде превърната в семеен музей. При честване 50-годишния юбилей на 
Техникума по механоелектротехника той вече носи името на дарителите си ПГМЕТ „Стойчо и 
Кица Марчеви".

Узунова, Веселина. Неразказаните истории на 
хасковските търговци и индустриалци. –
[София], 2021 , с. 178.

Фабрика „Извор“, картичка от Дигитална 
колекция по проект „Хасково и Одрин  

културно-исторически дестинации“



АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ
(1879 – 1946)

Александър Паскалев е роден на 7 ноември 1879 г. в Хасково, в 
богата възрожденска фамилия, с родоначалник търговецът Паскал
хаджи Райчев. Бащата на Паскалев е първородният му син
Михаил. През 1877 г. той сключва брак с Амалия хаджи Петкова.

Началното си образование придобива като частен ученик до 3-ти 
клас, след което завършва с отличие петокласното държавно
училище в Хасково. За семейството настъпват трудни години след 
смъртта на баща му през 1893 г. Благодарение на чичо си, 
Александър успява да завърши шести и седми клас в 
Пловдивската гимназия.

През 1900 г. се явява на държавен изпит и получава учителска
правоспособност. След отбиване на военната служба през есента
на 1902 г. Паскалев става учител в днешното ЕСПУ „Отец Паисий“. 
През 1905 г. е уволнен от министъра на образованието Иван 
Шишманов, заради конфликт с училищния инспектор Димитър
Михайлов.

Александър Паскалев е учител, собственик и 
управител на издателство за книги, считан за 
основател на модерното книгоиздаване в България. 

Знаете ли, че…

Правописната реформа 
на българския език от 
1945 г. води до фалита 
на книгоиздателство 
“Александър Паскалев 
и съдружие” .

Още за правописната 
реформа може да 
прочетете в Уикипедия



Дигитална библиотека Хасково Александър Паскалев е ротен командир в 
Балканските и в Първата световна войни. Участва в 
обсадата на Одрин и за проявен героизъм е 
награден с орден за храброст.

Сключва брак с Невена Манова. Имат две деца –
Христо и Лиляна. 

През 1908 г. в София е основано книгоиздателството
„Александър Паскалев и съдружие“, което за кратко 
време се утвърждава като едно от най-
реномираните издателства в страната, със свой 
облик и издателска политика, изданията са с 
отлично полиграфско оформление. Издават се 
множество книги от български автори, но се 
популяризира и чуждестранната класика. 

През 1910 г. започва да излиза поредицата
„Всемирна библиотека“, която включва над 800 
заглавия на български съвременни писатели, 
образци на античната, руската и западноевро-
пейската литература. Печатат се и библиотеките
„Слънчеви лъчи“, „Юношеска библиотека“, „Вечерни 
часове“, „Балкански въпроси“, учебници, списания.

През 1943 г. Александър Паскалев се оттегля от 
книгоиздателската си дейност и се връща в 
Хасковския край. Трите години до смъртта си 
прекарва в с. Нова надежда. Умира от пневмония в 
хасковската болница.



АСЕН ЗЛАТАРОВ
(1885 – 1936)

Асен Златаров е роден на 16 февруари 1885 г. в Хасково в семейството 
на Теофана и Христо Златарови. Още от малък той има интерес към 
химията – баща му отваря първата аптека в града, а синът приготвя 
лекарства докато си играе. Вече като ученик Асен си прави домашна 
химична лаборатория, в която провежда различни опити.
През 1901 г., след смъртта на бащата, семейството се премества в 
Пловдив, където Асен учи една година в Пловдивската гимназия. На 
следващата година е записан за ученик в Софийската мъжка гимназия. 
През 1903 г. е приет да следва химия в Софийския университет. 
Завършвайки първи курс, заминава за Женева, Швейцария, където 
продължава висшето си образование по химия и се дипломира 
успешно като бакалавър през 1907 г. в Женевския университет.
През 1908 г. Асен Златаров специализира в Гренобъл, Франция, където 
довършва докторската си дисертация. През 1909 – 1910 г. отново 
заминава на специализация в Мюнхен, Германия, в лабораторията на 
проф. Т. Паул, където се обучава по проблематиката и методологията 
на научните изследвания в областта на биохимията, броматологията и 
съдебната химия. 

Речник

Броматология – научна 
дисциплина за 
химичния състав на 
храните

Биохимия - наука за 
химичния състав, 
устройството, 
термодинамиката и 
обменните процеси в 
живите организми на 
молекулно и клетъчно
равнище

Асен Златаров е учен, химик, професор, с много 
научни приноси в областта на органичната 
химия, публицист, литератор.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80


По време на следването си в Женева Златаров се запознава с Евдокия Атанасова, дъщеря на 
офицер от Бесарабия, участвал в Руско-турската война. Двамата сключват брак през 1910 г. Имат 
двама сина - Асен и Светозар.

Научната и академична дейност на Асен Златаров като асистент е прекъсната от разразилите се 
войни на Балканите. Той участва като доброволец в Балканската (1912 - 1913 г.) и 
Междусъюзническата (1913 г.) войни като инспектор по хигиенната охрана на I и III армия. Негова 
задача е да осъществява контрол върху доставяните за армията продоволствия и да се бори с 
разпространяващата се холерна епидемия. През 1915 г. е мобилизиран в Първата световна война 
за участие в подвижна химична лаборатория към VI дивизионна болница, а след това и в 
Бактериологичния институт в София. През 1917 г. е прехвърлен в Дирекцията за стопанска грижа и 
обществена предвидливост в качеството му на експерт по преработваща промишленост. 

Въпреки войните, Златаров успява да публикува и научни съобщения в български и чуждестранни 
списания. След края на Първата световна война е активен и като публицист и литератор, пише и 
издава поеми, публикува статии, в които представя наблюденията си върху развитието на 
промишлените отрасли в България.

Асен Златаров 1885-1936 : Фотоалбум / Състав. 
Йордан Нанчев. – София, 1992, с. 80 – 81.

Асен Златаров 1885-1936 : Фотоалбум / Състав. 
Йордан Нанчев. – София, 1992, с. 18 - 19.



На 1 септември 1920 г. Асен Златаров е избран за частен хоноруван 
доцент по физиологична химия при Катедрата по физиология и 
физиологична химия при Медицинския факултет, а на 30 ноември и 
за частен хоноруван доцент по биохимия в Катедрата по органична 
химия при Физико-математическия факултет на Софийския 
университет. 

Първите лекции, които изнася, са по броматология в курса по 
биологична химия. През 1921 г. се отпечатва и първият му учебник, 
озаглавен „Основи на науката за храненето“. Златаров успява в 
кратък период от време да обособи и обзаведе лаборатории за 
научни изследвания и упражнения на студентите в сградата на 
Медицинския факултет, както и да ги снабди с богата колекция от 
химикали. 

На 1 април 1922 г. Асен Златаров е избран за редовен доцент по 
химия на хранителните продукти във Физико-математическия 
факултет, но и преподава неорганична и органична химия в 
Медицинския факултет. На 21 февруари 1924 г. става извънреден 
професор по химия към Катедрата по органична химия на Софийския 
университет. 

През 1931 г. е избран за декан на Физико-математическия факултет. 
Избран е за редовен професор и ръководител на Катедрата по 
органична химия при Физико-математическия факултет на 17 
декември 1935 г.

Смъртта го застига на 22 декември 1936 г., след две неуспешни 
операции в Университетската клиника във Виена. Погребението се 
състои на 26 декември в София в Централните софийски гробища.

Юбилейни вестници от 
Дигитална библиотека Хасково



Виж презентацията “125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ –
АРИ” на сайта на Регионална библиотека https://library-haskovo.org/

АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ
(1897 – 1978)

Аспарух Лешников е роден на 16 юли 1897 г. в Хасково, в семейството на 
Димитър и Анна - пощенски служител и учителка. Още в ранните си 
детски години Ари проявява музикален талант и е записан да пее в 
църковния хор. 
След смъртта на баща му е пратен да учи във военно училище, където 
военният капелмайстор го поощрява да учи пеене и да се усъвършенства 
музикално. Лешников става ученик на проф. Вулпе. 
През 1922 г. заминава за Германия и се записва като студент в “Щернише
Консерваториум”, Берлин, където се дипломира успешно. През 1928 г. е 
избран за тенор в новосъздадения вокален секстет “Комедиен 
хармонист”. Групата бързо набира голяма популярност, а изпълнителите 
стават световноизвестни. Канени са да изнасят концерти по сцените на 
Германия, Белгия, Холандия, Швейцария, Франция, Англия. На 25 март 
1934 г. е изпълнен последният концерт на “Комедиен хармонист” в 
Германия, където започва да се забранява участието на евреи в 
публичния, сценичния и творческия живот. 

Аспарух Лешников - Ари е известен певец и тенор,
започнал кариерата си в Германия, на българската
публика става познат в по-късна възраст. Наричан е
“златният славей”, “рицарят на горното Фа”, “бълга-
ринът с кадифения глас”.

Речник

Тенор - най-
високият мъжки
певчески глас с 
честота от 130 до 
523 Hz

Капелмайстор –
музикант, 
ръководител и 
диригент на 
вокални и 
инструментални 
оркестри и състави

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80


Заради разгара на Втората световна война, Ари е мобилизиран в българската 
армия и се връща в България заедно със съпругата и сина си. Пращат го като 
военен комендант на ЖП гара Подуене, София. Настъпват трудни години за 
певеца Ари. След края на войната, през юни 1946 г. той започва работа като 
артист-певец в цирк “Европа”- София, където работи до март 1954 г. През 
1952 г. сключва втори брак с Александра - учителка, ражда им се син Анри. 
Материалните затруднения на семейството продължават.

През 1965 г. Ари получава покана да гостува в ГДР. Посещава градовете 
Берлин, Лайпциг, Дрезден и Шверин. Обявен е за почетен гражданин на 
последните два. Три години по-късно в театъра “Фридрихщат палас” в Берлин 
присъства на чества-нето на 40-годишния си творчески юбилей. Обявен е за 
почетен член на театъра и му се връчва златна игла.

По повод 80-годишнината му през 1977 г. в Златния фонд на БНР са възстано-
вени негови певчески записи, а компанията “Балкантон” пуска в продажба 
грамофонна плоча със стари градски песни в негово изпълнение. Юбилеят му 
се чества в София и в Хасково. Награден е с орден “Кирил и Методий”.

Аспарух Лешников поема последния си дъх на 31 юли 1978 г. в София.

Грамофонна плоча

Аспарух Лешников със 
съпругата си в Хасково



НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА
(1901 – 1959)

Родена е на 2 декември 1901 г. в Хасково. Нейният баща първоначално не 
подкрепя интереса ѝ към музиката, но един ден я заварва като малка да
свири на цигулката на брат си и тогава започва да я учи. 

Първият концерт на Недялка Симеонова пред публика е в съвсем ранна
възраст, а първото ѝ задгранично турне в САЩ – когато е 12-годишна. Отвъд
океана постига огромен успех, наричат я дете-чудо, аплодират я, пресата
сипе възторзи, а приходите от концертите помагат на семейството ѝ да я 
изпрати в Дрезден, където учи при известни педагози. Завръща се в 
България, изнася концерти, продължават и турнетата ѝ в чужбина. 

Всичко това звучи като бляскав професионален път на една „суперзвезда“. 
Но за съжаление, обучението, както и сценичната ѝ кариера се развиват на 
фона на усложнените политически отношения между страните в Европа, 
между двете световни войни, както и около тежки събития в личния ѝ 
живот. На 16 г. губи първата си любов, следват несполучливи бракове. 
Получава дори неразбиране и завист от български музиканти. 

Славата на българката бързо се разнася из световните музикални подиуми. 

Недялка Симеонова е професор, 
световноизвестен музикант, първата 
българска цигуларка-виртуоз.

Снимки от 
Дигитална 

библиотека 
Хасково



Тя изнася стотици самостоятелни концерти в Германия, САЩ, 
Белград, Прага, Братислава и Южна Америка. През 1932 г. решава
окончателно да се завърне в България, където е наградена със
специален царски орден за граждански заслуги. През 1938 г. 
следва в Дрезденската консерватория и се дипломира с отличен 
успех само за 6 месеца. 

Година след края на Втората световна война тя е назначена за 
редовен преподавател в Музикалната академия в София, а 2 
години по-късно е професор в музикалната катедра. Новото
комунистическо управление на страната също оценя високо
таланта на знаменитата българка и през 1950 г. я удостоява с 
почетното звание “Заслужила артистка” на България.
Недялка Симеонова има четири брака. Единственият й син се 
ражда от втория й брак с пианиста Георги Хайдутов и е кръстен на 
баща й - Димитър Симеонов. 

На 14 март 1959 г., след продължително лечение, Недялка
Симеонова умира от рак в Париж. 

В нейна чест от 1971 г. в родния й град Хасково се провеждат
ежегодните Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. 

Знаете ли, че…

Ежегодните Музи-
кални дни “Проф. 
Недялка Симеонова” 
са и международен 
конкурс за млади 
цигулари

Виж Дигитална изложба „Тя прослави България” на сайта 
на Регионална библиотека https://library-haskovo.org/

Дигитална библиотека Хасково



1. Как се казва съпругата на Стойчо Марчев?
а) Китка
б) Кица
в) Капка

2. Довършете изречението “Стойчо Марчев 
е бил ………”
а) известен строител и дарител
б) известен банкер и търговец
в) известен индустриалец и дарител

3. Аспарух Лешников е певец……
а) тенор
б) баритон
в) бас

4. В коя научна област работи проф. Асен Златаров?
а) химия
б) математика
в) физика

5. Какви видове печатни материали е издавал
Александър Паскалев?
а) вестници
б) плакати
в) книги

6. Какво друго е работил Ал. Паскалев, освен като
книгоиздател?
а) адвокат
б) учител
в) лекар

7. На каква възраст е Недялка Симеонова, когато
заминава на първото си международно турне?
а) 13 години
б) 10 години
в) 12 години

8. Твърдението, че  петте известни личности са
починали в Хасково, е вярно или невярно?
а) вярно
б) невярно

Кратък тест
1.б; 2.в; 3.а; 4.а; 5.в; 6.б; 7.в; 8.б.

Верни отговори


