
Ловеч 

Плевен, Ловеч, Велико 
Търново, Войводово, 
Мизия, Тръстеник, 

Севлиево 
Основана е през 1872 г. Според Божия план Божието Слово достига в гр. Ловеч. Първият 
български проповедник в България П-р Гавраил Илиев среща един млад човек Стефан 
Гечев, търсещ своето призвание в живота. Младежът предава сърцето си на Господа и 
търси къде да се подготви за библейски работник, тъй като в България все още не е имало 
библейско училище. През 1874 г. тогавашният надзирател на Методистката мисия в 
България г-н Ф. В. Флорен събира в частна къща в гр. Русе 5-6 младежи, кандидати за 
евангелски проповедници, между които бил и 22 годишният Стефан Гечев. Тук той 
прекарва в много труд, поради липса на учебници, две години кратък богословски курс. 
На първото годишно събрание на мисията, провело се в гр. Русе на 22.04.1876 г. Стефан 
Гечев получава първото си назначение като евангелски проповедник в гр. Орхание 
(Ботевград). 
Американският колеж от Цариград е преместен в гр. Троян през 1879 г. Той 
просъществува само три години. Подтикнати от свещениците на Троянския манастир 
троянци не приемат токущо открития американски колеж и се на дигат срещу него. П-р 
Стефан Гечев подпомага за запазването на колежа, като подарява своята къща и дворно 
място в гр. Ловеч през 1881 г. за построяване на американски колеж и Методистка Църква. 
Той успява да намери разбиране в своите съграждани. П-р Гечев в продължение на 50 г. е 
работил усърдно на Божията нива в гр. Ловеч, Плевен, Шумен и Севлиево. 
В Методистката Църква са работили пасторите: Павел Тодоров и неговата съпруга Евгения 
Вазак, Захари Димитров и неговата съпруга Еленка, Банджо Тодоров, Симеон Попов и 
неговата съпруга Елза, които пребивават в Ловеч от 1932 -1936 г. 
От американския колеж се налага около 1935 г. църковните служби да се преместят в 
продължение на 6-7 г. в частният дом на семейство Семерджиеви, чиято къща се е 
намирала в центъра на Ловеч. 
П-р Симеон Попов отива в село Войводово, а п-р Васил Маринов идва от село Войводово 
в гр. Ловеч. 
П-р Васил Маринов и неговата съпруга Добринка от 1936 до 1945 г. постоянно са 
работили за издигането на авторитета на Църквата. Той построява сегашната църковна 
сграда в Ловеч около 1942 г. 
В Ловеч през 1945 г. идва П-р Илия Янков Илиев и Марта Илиева, която е от Германия и 
служи до неговото арестуване през 1948 г. 
През 1947 г. с големи затруднения се провежда последната Конференция на ЕМЕЦ. 
Домакин е била Църквата в Ловеч. 
След арестуването и влизането в затвора на П-р Илиев, Марта Илиева продължава да се 
грижи за Църквата от 1948-1953 г. Малко преди да излезе от затвора П-р Илиев през 1953 
г., Народната милиция запечатва Църквата. Но ЕМЕЦ в гр. Ловеч не достига до 
национализиране. 
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През този период се провеждат събирания с малки домашни групи, като един от 
основателите им е Васил Генов, който по-късно е ръкоположен за пастор. 
След извършване на основен ремонт на 30.04. 995 г. ЕМЕЦ в гр. Ловеч отново започва да 
провежда своите редовни Богослужения. От септември 1997 г. към Църквата има и 
Неделно училище. Има изградена Социална комисия, която подпомага посетителите на 
Църквата с медицински услуги и лекарства, функционира и социална кухня. 
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