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1 НОЕМВРИ - 
ДЕН НА 
НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ 
 
На днешния 
празник – Деня 
на народните 
будители, 
отбелязваме и 
100-
годишнината от 
първото 
честване на 
българските 
просветители. 
Убеден съм, че 

с делата си съвременните учители възпитават младите хора в духовност, 
която създава новите будители. С тези думи вицепремиерът Цветан 
Цветанов се обърна към участниците в тържеството, организирано от 
Министерството на образованието, младежта и науката. 
 
Празникът в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” събра учители 
и академични преподаватели, политици, общественици, ученици. Днес 
почитаме тези, които са ни завещали духа, с който се гордеем. Наша е 
отговорността  да съхраним този дух, който се предава от поколения на 
поколения, подчерта в приветствието си Йорданка Фандъкова, кандидатът на 
ГЕРБ за кмет на София. 
 
По случай Деня на народните будители Сергей Игнатов, изпълняващ 
длъжността министър, връчи ежегодните награди на МОМН – „Константин 
Величков”, на учители с високи резултати в професионалната си дейност и 
принос за развитието на образованието. 
 
Носители на наградата  „Константин Величков” за 2009 г. са: 
Людмила Атанасова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ за 
деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”, гр. Варна; 
Агнеса Гергова – учител по математика в Природо-математическа гимназия 
„Екзарх Антим Първи”, гр. Видин; 
Христо Кичиков – учител по география и икономика в Професионална 
гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, гр. Габрово; 
Румяна Янкова – учител по немски език в Езикова гимназия „Гео Милев”, гр. 
Добрич; 
Радина Попова – учител по български език и литература в Гимназия за 
чужди езици „Екзарх Йосиф Първи”, гр. Ловеч; 
Вяра Ценова-Дичева – учител по немски език в Гимназия с преподаване на 
чужди езици „Петър Богдан”, гр. Монтана; 
инж. Ангелина Тасева – учител по теория и практика в Технологична 
професионална гимназия „Мария Кюри”, гр. Перник; 
Стоянка Иванова – начален учител в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 
Самуил; 
Теодосий Теодосиев – учител по физика и астрономия в Природо-
математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък; 
Веселка Константинова – учител по информатика и информационни 
технологии в Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин”, гр. 
Хасково. 
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Централа на МОМН: 
тел.:   9217799, 
факс: 9882485  
 
Пресцентър: тел.: 

9217744, 9217741, 9217512 
факс: 9882693 
e-mail: press_mon@mon.bg 
 
Адрес: София 1000 
бул.: "Княз Дондуков" 2A 
Административно обслужване 
8:30 - 19:00 ч. 
 
HELP DESK към Дирекция 
"ИКТ в образованието" 
тел.:   8735021 
факс: 8735018 
http://helpdesk.mon.bg/ 
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Предстоящо

На 14 ноември, събота, 
заместник-министър 
Светлана Ломева ще 
участва във форум 
„Образование за всички: 
Политики и практики, които 
помагат на хората с 
дислексия – в Европа и 
България” /хотел „Хилтън”, 
9.30 ч./ 

Повече   
   
Архив 
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1 ноември - Ден на народните будители    
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