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Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

Венцислав Венков - председател на постоянната комисия  
„Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика  

и вероизповедания“ към Общински съвет Шумен 
 

ОТНОСНО: Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка 
на град Шумен“ на Къна Бойчева 

 
  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В постоянната комисия по култура постъпи предложение от Николай 

Николов – председател на Народно читалище „Добри Войников – 1856“, за 
удостояване на Къна Бойчева с почетното звание „Носител на златна значка на 
град Шумен“. Предложението беше разгледано на заседание на комисията, 
която го подкрепи и взе решение то да бъде внесено в Общинския съвет. 

 
Къна Петрова Бойчева e родена във Върбица, Шуменско. През 1940 г. се 

премества със семейството си в Шумен.  Завършила е учителския институт 
“Петър Берон” със специалност българска и руска филология и задочно СУ 
“Климент Охридски”. 

12 години е преподавала български език и литература в Русе и Шумен. От 
1969 г. до 1973 г. е живяла в Москва, където е била сътрудник  на “Радио 
Москва” за България, била е преподавател по български език и е учила 
режисура в Щукинското театрално училище към театър „Вахтангов“. 

По нейна идея и с прякото й участие през 1973 г  е създадена  къща-музей 
“Добри Войников” в Шумен, където е и първи нейн уредник 
От 1979 г. до пенсионерането си работи като специалист в Главно управление 
на архивите при Министерския съвет в отдел “1300 години България” и 
“Народната памет разказва”. 

Нейни материали са публикувани във вестник “Антени”, “Вечерни 
новини”, списанията “Родна реч”, “Отечество“. От 1990 г. е сътрудник на 
вестниците “Ние жените”, “Вестник на жената”, списание “Ек” за българите в 
чужбина”, “Паралели”, “Читалище”, “Театър” и други. Бойчева е автор на две 
радиопиеси. 



Занимава се с изследователска дейност, свързана най-вече с 
Възраждането и Шумен. Активно участва в  прояви и издания на НЧ ”Добри 
Войников - 1856”, ДКТ „Васил Друмев”, ШУ „Епископ Константин 
Преславски, РИМ, РБ „Стилиян Чилингиров”, вестник „Шуменска заря”.  

Автор е на книгите: „Будител на народната гордост” - биография-летопис 
на Добри Войников,  „Въглени”  - разкази и новели, „В поприще за свобода 
народна” – книга за живота и делото на Добри Войников, „Жени в сянката на 
известни  мъже”, „Книга за български възрожденски театрали” (очерци за 
бележити шуменци и свързани с Шумен възрожденци – Добри Войников, Васил 
Друмев, Сава Доброплодни, Георги Силаги, Петър Златев Груев, Йозеф 
Майсиер–Миланович), „Чипровска легенда  за любовта”. 

Въпреки напредналата си възраст, Къна Бойчева продължава до днес 
издирвателската и проучвателска си дейност.  
 

Във връзка с гореизложеното, за заслугите на Къна Бойчева за 
проучването и популяризирането на делото на Добри Войников, за приноса й за 
създаването и утвърждаването на къща-музей „Добри Войников“, за 
изследователската й дейност, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
На основание чл. 32 от статута на символите, почетните знаци и звания на 

община Шумен, Общински съвет Шумен удостоява Къна Бойчева с почетното 
звание „Носител на златна значка на град Шумен“. 

 
 
 

 
С уважение,  
Венцислав Венков 
Председател на ПК ККИНТИПВ 


