
ивалиНа крайЧева е кРасива млада жена, съпРуГа на упРавителя на БълГаРския посолски ком-
плекс – БисеР кРайчев. създали са чудесно семейство, имат две момчета, които успешно се 
адаптиРат в чешката сРеда. семейство кРайчеви люБезно позволи да откРехнем за мъничко 
вРатата към техния свят.

Ива, как се зароди страстта ви 
към пътешествията?

И двамата със съпруга ми обича-
ме да пътуваме и да се запознаваме 
с различни страни и култури. Това 
ни е хоби. Още от малка мечтаех да 
пътешествам. Ходила съм на много 
лагери и екскурзии. Когато се запоз-
нах с моя прекрасен съпруг, продъл-
жихме заедно да посещаваме раз-
лични красиви кътчета в България, 
а по-късно и в чужбина.

Кои страни сте посетили и кое 
е за теб най-красивото и роман-
тично място?

Посетили сме почти всички стра-
ни в Европа. Трудно ми е да опредеде-
ля кое е най-красивото място. Всеки 
град има своята красота и като ар-
хитектура, и като култура. Но може 
би Рим – Вечният град ме привлича 
най-много. Въпреки че сме били там 
два пъти, бих се върнала отново. 
Друго красиво и романтично място 
са градовете Вевен и Монтрьо – цен-
търът на така наречената Швейцар-
ска Ривиера. Гледката от тях към 
Женевското езеро и Швейцарските 
Алпи е неповторима. Не на последно 
място е Златна Прага. Завладява те 
още от мига, в който я видиш.

Някои от снимките, които пуб-
ликата видя в „Клуба на пъте-
шествениците“, бяха страхотни 
попадения, професионално напра-
вени. Кой е фотографът?

Всички снимки, които имаме, са 
направени от съпруга ми. Въпреки 
че не е професионалист, има усет 
към красивото. Всяка снимка е до-
бре композирана, подбира ъгъла, 
светлината и забележителностите, 
които иска да обхване.

Забелязах, че докато пътувате, 
вземате и децата със себе си. Не са 
ли още малки?

Да пътуваш с деца, е истин-
ско предизвикателство. Много 
по-трудно е като организация 
и като реализация. За големия ни 
син Даниел, който е на 11 годи-
ни, всяко пътешествие е прежи-
вяване, защото се интересува от 
история и география.Но малкият 
ни син Александър е само на 4 го-
дини и все още не може да оцени 
местата, които посещаваме. За-
това не навсякъде сме с децата. 
Благодарна съм на родителите 
ми, които се грижат за тях при 
по-голямата част от нашите пъ-
тувания.

Как се чувства твоето семей-
ство в Прага? Кое ви допада и как-
во не ви прави приятно впечатле-
ние?

Прага е прекрасен град. Всеки 
архитектурен паметник, всяка улич-
ка, всяко кътче са неповторими и те 
връщат в различни епохи. Колкото 
и пъти да минеш покрай едно и също 
място, винаги откриваш нещо ново. 
За сега впечатленията ни от Прага 
и от Чехия като цяло са добри. Жи-
вотът тук е уреден, хората живеят 
спокойно, умеят да работят, но уме-
ят и да си почиват.

Ива, хората, които те позна-
ват, те срещат винаги в компа-
нията на синовете ти. Покрай 
грижите за тях и дома, остава ли 
ти време да се посветиш на нещо 
друго?

Когато имаш деца, по-голяма 
част от времето си посвещаваш на 
тях. Но децата не са причина, поне 
за мен, да спреш да се развиваш и да 
се самоусъвършенстваш. Част от 
висшето си образование завърших, 
докато големият ни син беше малък. 
Покрай грижите за него и работата, 
намирах време за изпити и диплом-
ни защити. Сега малкият ни син 
тръгна на детска градина, а аз се за-
писах в Софийския университет да 
уча втора магистратура – Туризъм. 
Междувременно изучавам чешки 
език в Държавната езикова школа 
в Прага. Имам желание да усъвър-
шенствам този език и да го използ-
вам в сферата на туризма, когато се 
върнем в България.

Кое е най- ценното в живота ти?
Най-ценното е моето семейство – 

децата ми и съпруга ми. Те винаги са 
край мен и ме подкрепят, оказват ми 
помощ във всяко начинание.

Имате ли вече готови планове 
за нови пътувания?

Планове имаме, но за тяхно-
то осъществяване са нужни време 
и възможности. 

Пътуването ни е хоби

6 · брой 6· Роден Глас

б
ъ

л
Г

а
р

и
т

е
 

в
 

Ч
е

х
и

я
c  ИНТЕрвюТо взЕ: Камелия Илиева  СНИМКИ: случаен турист


