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Калескови - потомци на известни български възрожденци

Позволих си да изброя 
незначителна част от 
заслугите на тези български 
свещеници и книжовници 
в условията на мрачно, 
кърваво робство. Със 
сигурност може да се каже, 
че тези свети авторитети са 
въздействали на източната 
чувствителност на Тодор 
Калесков задължаващо 
и вдъхновяващо. 
Импулсирали са го да 
се изявява не само като 
способен и прозорлив 
стопанин, а и като интелект, 
нравственост и естетика. 
В моя далечен спомен 
той остава достолепният 
мъж, изразител на рядко 
срещано благородство 
и аристократизъм. Те са 
кодирани Калескови.  
   Преди половин век исках 
съвсем скромно да разкажа 
за познанството си с някои 
от потомците на фамилията 
Калескови. Мисля, че това 
интересува оперния певец 

от Варна, един от потомците 
на рода, а предполагам и 
други добруджанци, където 
и да са се заселили. 
  Животът е най-големият 
режисьор. Поставя ни в 
различни ситуации -урежда 
ни срещи, някои от които 
съдбовни. Така се случи 
и с мене В срещата на 
60-те години на ХХ в. 
работех в Държавен архив 
и се налагаше да правя 
експертизи на документи с 
определен срок на давност. 
Така Клаеско няколко 
пъти ме довеждаше с 
джинса до Добрич. Така 
съм го запомнила като 
добряк, а може би и с 
понижено самочувствие от 
обстоятелствата.
По-интересен беше случаят, 
който ме срещна, по-точно 
да се каже, видях Николай 
(1939). През лятото на 1939 
баща ми ме изпрати в Ген. 
Тошево да взема някакви 
пари от Христо Минчев – 

притежател на мелници, 
мандри и пр., заедно с 
приятелката ми Мими 
Приянова взехме сутрешния 
влак. След като изпълнихме 
поръчката, на връщане 
взехме следобедния. В 
купето имаше вече две 
момчета. И двамата красиви 
– Николай светъл, румен и 
синеок, а Божидар Даскалов 
(непознат за мен до тогава 
родственик) черноок с 
гарваново черен перчем. 
Излязохме в коридора, 
изкарали главите си от 
прозореца и от време на 
време долавяхме по някоя 
фраза от разговорите им. 
Говореха за „университета“. 
Очите и сърцето ми бяха 
грабнати от хубостта на 
Николай, но бяхме толкова 
свенливи, че не посмяхме 
да се върнем в купето, 
за да не досаждаме. Те 
изглеждаха толкова високо 
поставени и недостъпни и 
едва ли са забелязали двете 

малки „кукли“.
 Аз вече бях очарована и по 
детски влюбена в Николай. 
Не можах да го изхвърля 
от съзнанието си. Това 
беше някакво чувство на 
привличане, изпълнено с 
безнадеждност. Една детска 
тайна, една мечта. Изминаха 
повече от 40 години. Бях 
вече баба на двама внуци. 
Бях написала и няколко 
книги, когато братовчед ми 
д-р Никола Николински 
ме запозна с Николай 
Калесков – негов съученик 
и приятел. Ха сега де! 
Съдбата работи бавно… Бях 
смутена. Не знаех какво да 
кажа, зашеметена, че след 
близо 60 години животът си 
направи последната шега.
– Познавах баща 
Ви, той беше изключителен 
мъж…
– Защо ми говорите 
за баща ми, аз не съм ли 
също„изключителен“…
 Този мой детски блян 

описах в разказ „За 
един залог“, посветен 
на Н.К. В продължение 
на 10-12 години аз му 
подарявах от моите романи 
и литературоведски 
изследвания и чаках за 
неговите оценки. Те бяха 
винаги положителни. 
В края на живота ми се 
появи още един потомък 
на фамилията Калескови, 
за да разрушка спомените 
от детството и младостта 
ми. Той постави още един 
жалон в родословието на 
Калескови – и Киселкови. 
Станчо Киселков е известен 
с чифлика си в близост до 
с. Гелинджик. Неговият 
син Слави Киселков е 
известен родолюбец, 
поддържал добруджанци 
в емиграция и снабдявал 
девическия пансион във 
Варна, където е учителствал 
Йордан Йовков. Познавах 
добре дома на Киселкови 
на бул. „3 март“, срещу 

градската градина и 
„Казиното“. Домът им беше 
национализиран и там 
живееше след 9 септември 
1944г. семейството на 
Теменуга Янкова (зам. пред. 
на Окр. съвет и председател 
на съвета за Култура). Бях 
близка със сестра ѝ Марта и 
често ги посещавах. Може 
би от това време познавах и 
Люца Киселкова – лекарка. 
Тя имаше много добро 
чувство към мене и ми е 
говорила, че ме харесала 
още в детството си, когато 
аз съм се изявявала като 
„балерина“. Нямам спомен 
за онова предучилищно 
време. Правило ми е 
впечатление името ѝ Люца, 
много рядко срещано, а се 
оказва, че е кръстена на 
Люца Стефанова, Кънева, 
Калескова. 
Мили спомени, които пазя 
дълго и дълбоко в душата 
си.

Рада Въртунинска

Европейската комисия представя 
Инструмент в подкрепа на единния 

пазар в извънредни ситуации

Европейската комисия представи днес новия инструмент 
в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации 
(SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели 
да се запази в полза на гражданите и предприятията 
от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и 
хора, както и наличността на стоки и услуги от основно 
значение в случай на бъдещи извънредни ситуации. Макар 
единният пазар вече да се е доказал като нашият най-
добър актив в управлението на кризи, след пандемията от 
COVID-19 се откроиха някои структурни недостатъци, 
възпрепятстващи способността на ЕС да реагира по 
ефективен и координиран начин на извънредни ситуации. 
Едностранните мерки доведоха до фрагментиране, което 
влоши кризата и засегна особено силно МСП.
Инструментът в подкрепа на единния пазар в 
извънредни ситуации допълва други законодателни 
мерки на ЕС за управление на кризи, като Механизма 
за гражданска защита на Съюза, както и правилата 
на ЕС за конкретни сектори, вериги на доставки или 
продукти, като здравеопазването, полупроводниците или 
продоволствената сигурност, за които вече са предвидени 
целеви мерки за реагиране при кризи. С него се създава 
добре балансирана рамка за управление на кризи, за да се 
идентифицират различните заплахи за единния пазар и да 
се гарантира безпроблемното му функциониране чрез:
• Създаване на структура за управление на кризи за 
единния пазар
• Предлагане на нови действия за справяне със заплахите 
за единния пазар
• Допускане на крайни мерки при извънредна ситуация

Европа Директно
Добрич

REACT-EU:    55    милиона     евро 
за България в подкрепа 
на възстановяването след 

пандемията и заетостта
България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 
111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на 
Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците 
и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги 
и да постигнат устойчиво социално-икономическо 
възстановяване.
В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди 
на уязвимите групи, като например храна. Ваучери ще 
бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие 
в Украйна, които могат да бъдат разменени за храна и 
всекидневни стоки, като например облекло и учебни 
помагала за деца. Освен това 36.4 милиона евро ще бъдат 
отпуснати за мерки за възстановяване след пандемията, 
насочени към запазване на работните места и подобряване 
на услугите за полагане на грижи за хора с увреждания. От 
тях 23.8 милиона евро ще подкрепят проект „Солидарност“, 
който помага на 9 000 души, бягащи от руското нашествие 
в Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда, 
като заедно с това се предлагат психологическа подкрепа, 
кариерно ориентиране и консултиране.
В Германия провинцията Шлезвиг-Холщайн ще получи 
допълнителни 4.6 милиона евро за подобряване 
на професионалното обучение, повишаване на 
професионалната квалификация, цифровизация на пазара 
на труда и образователните услуги, а Северен Рейн-
Вестфалия ще получи 34 милиона евро в подкрепа на 
стажанти, обучения в областта на търговията, кариерни 
консултации и свързване на бизнеса с квалифицирани 
работници. В Словакия 17.9 милиона евро ще бъдат 
отпуснати в подкрепа на служителите и услугите в 
областта на здравеопазването и гражданската защита, 
които бяха на първа линия по време на най-критичните 
фази на пандемията от COVID-19. Например ще бъдат 
разпределени бонуси, за да се помогне и гарантира, че поне 
90 % от персонала, работещ в спешните звена, ще остане на 
работното си място.
По транша за 2021 г. по линия на REACT-EU бяха отпуснати 
40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да 
се възстановят от пандемията, да инвестират в цифровия 
и екологичния преход, и понастоящем да приемат и 
интегрират хора, бягащи от войната в Украйна. Освен това 
от март 2022 г. насам Комисията е изплатила 3.5 милиарда 
евро под формата на предварително финансиране за 
държавите членки по линия на REACT-EU. С последния 
всеобхватен пакет „Гъвкава помощ за териториите“ 
(FAST-CARE), предложен от Комисията, допълнително 
се разширява подкрепата за държавите членки, като се 
предлага допълнителна гъвкавост при финансирането по 
линия на политиката на сближаване, като същевременно се 
увеличава предварителното финансиране с допълнителни 
3.5 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени през 
2022 г. и 2023 г. Крайната дата за допустимост на разходите 
по линия на REACT-EU е 31 декември 2023 г.

Европа Директно
Добрич

Нов подход на ЕС към 
откриване на рак — повече 

и по-добър скрининг
Като част от схемата на ЕС за скрининг на рака, която 
ще бъде предложена в рамките на европейския план за 
борба с рака, Европейската комисия днес представя нов 
подход към подкрепата за държавите членки да използват 
в по-голяма степен скрининга за рак. Предложената 
препоръка поставя акцент върху ранното откриване на 
ракови заболявания и има за цел да се увеличи броят 
на скринингите, като се обхванат повече целеви групи и 
повече ракови заболявания.
Този нов подход, който е основан на най-новите налични 
научни разработки и данни, ще улесни държавите членки 
да гарантират, че до 2025 г. съответен скрининг се предлага 
на 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията 
за скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка 
и рак на дебелото черво и ректума. Освен това съгласно 
новата препоръка се разширява обхватът на масовия 
организиран скрининг, така че да включва и рака на белите 
дробове, простатата и, при определени обстоятелства, 
стомаха.
С предложената препоръка се въвежда нов подход на ЕС 
за прилагане на най-добри практики за одобряване на 
скрининга за рак и се заменя сегашната, която се прилага 
вече от 20 години и спешно се нуждае от актуализиране.
Предложението е водеща инициатива от Европейския план 
за борба с рака и отразява най-новите налични научни 
достижения и данни. За въвеждането на новите препоръки 
има финансова подкрепа — 38,5 милиона евро в рамките 
на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт 
Европа“ и 60 милиона евро по линия на „Хоризонт 
Европа“. Комисията ще предложи и допълнително 
финансиране за скрининг за рак в рамките на програмата 
„ЕС в подкрепа на здравето“ за 2023 г. Освен това може да 
се предостави подпомагане от европейските регионални, 
кохезионни и социални фондове.

Европа Директно
Добрич

 където	ще	намерите	богато	разнообразие	
на		

диопрични	рамки	и	слънчеви	очила		на	
атрактивни	цени.	

Всеки	вторник	се	извършват	безплат-
ни	

прегледи	от	очен	лекар		специалист	-	
офталмолог.	

Всеки	клиент	получава	талон	за	10%	
отстъпка	

при	втора	поръчка	или	покупка.								

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)


