
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ –

ПАТРОНЪТ НА НАШЕТО 

УЧИЛИЩЕ

ДИМИТЪР ГЕЦОВ

ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТАНОВА



РАННИ ГОДИНИ

Св. Патриарх Евтимий е 

роден около 1320 –

1330 г. и според някои

произхожда от знатния

род Цамблаковци



ОБРАЗОВАНИЕ

 Добил за времето си добро 

светско образование, но 

духовните му търсения го

отвели до Килифарския

манастир, където около 1350 

г. станал монах под духовното

ръководство на преподобния

Теодосий . По-късно, в 

продължение на седем години

пребивавал в Цариград и в 

Атонската света гора . 



МОНАШЕСТВО

 Завръщайки
се в 
родината, св. 
Евтимий се 
усамотил в 
пещера 
недалеч от 
Търново и 
построил там 
църквата
"Св. Троица". 
Скоро при 
него се 
заселили 
ревностни
ученици и се 
образувал
цял
манастир



ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Евтимий написал жития и похвални

слова, поправил богослужебните

книги съобразно с гръцките

първоизточници, превел други

текстове. Създал с времето школа 

за подготовка на богослови, 

литургисти, преписвачи на 

богослужебните и свещените

книги, познавачи на гръцки, 

църковнославянски и на родния

говорим език. 



ИЗБОР ЗА ПАТРИАРХ

 През 1375 година той 

станал патриарх по 

всенародно желание в една

от най-бурните и страшни

епохи в историята ни. 

Проявил се като истински

пастир. Служил на Бога и 

народа без отдих и почивка. 



КРАЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 Турците стъпка по стъпка превземали Балканския
полуостров и земите на българската държава. 
Няколко пъти дръзко нападнали дори самата
българска столица.



ЗАЩИТНИК НА ТЪРНОВО

 Царят напуснал

столицата, а патриархът

– не! Затова с пълно

право така хубаво се 

изразява за него 

народният поет Вазов: 

"Евтимий, на Търново в 

дните ужасни последний 

бранител и последний 

цар!". 



ДИПЛОМАТ

 На 17 юли 1393 г. пада Търново под напора на 

завоевателните османски орди и при предателската услуга на 

един другородец! Патриарх Евтимий имал гражданската

доблест и пастирската смелост веднага да се яви пред гордия

завоевател, за да моли пощада за мирното население.



НЕИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ

 Неговата осанка и светла 
личност внушили почит дори
в поробителя и патриархът
получил обещание, че ще се 
изпълни молбата му. Но 
завоевателят се стремял с 
всички средства да затвърди
властта си, без да се 
подчинява на общоприети
нравствени закони, нито на 
чуждите трогателни молби



СМЕЛ ЗАЩИТНИК

 Наскоро последвало

избиването на 110 

столични първенци, 

събрани с измама от врага 

в една от градските църкви. 

Тогава патриархът, като

истински бранител, смело 

изобличил лукавия

управник



ОСЪДЕН НА СМЪРТ

 Заради тази му смелост

завоевателят го осъдил на 

смърт чрез посичане при 

Лобната скала в Търново. 

Обаче става чудо, в 

момента на убийственото

замахване, ръцете на 

палача са вцепенили и 

мечът паднал на земята.



ЗАТОЧЕНИК

 Турците не 

посмели да 

посегнат

втори път на 

живота на 

патриарха и 

затова го

заточили 

някъде в 

Родопите



ТЪЖНА РАЗДЯЛА

РАЗДЯЛАТА НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ С 

НЕГОВОТО ЛЮБИМО ПАСТВО БИЛА 

НАИСТИНА ПОКЪРТИТЕЛНА. 

 те падаха в нозете му, мокреха ги
със сълзите си, залепяха устните и 
лицата си към тях, като го зовяха
пастир и учител и чедолюбив
баща! Жените хвърляха пред него 
децата си, други, които бяха
близо, се сподобиха да целунат
ръцете и одеждите му, като ги
оросяваха с топлите си сълзи. 
Други пък с вяра скубеха тревата, 
върху която бяха стояли нозете
му. Григорий Цамблак



ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ

Къде точно е бил 

заточен великият

патриарх на 

осиротяла България

не се знае. 

Предполага се, че е 

бил в Бачковския

манастир където

издъхнал през 1401 

– 1402 година



ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В 

НОВАЧЕНЕ

 През 1870 година е имало училище във Вехто

Новачене.В него са учили само момчета.През

1883г. в училището постъпва първата ученичка.



.

От 1914г. започва
строеж на ново 
училище, но Първата
световна война 
наложила 
прекратяване на 
строежа, който
завършва през 1921г.

От 1931г. училището
става основно.

През 1939/1940г. е 
надстроен вторият
етаж на училищната
сграда.

Учебните занятия в 
основно училище „ 
Патриарх Евтимий“ 
започват през 1940г



ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД СА НАПРАВЕНИ

КАРТИННИ СТЕНОПИСИ В 

УЧИЛИЩНАТА СГРАДА



НАГРАДИ

През 1957г. е 

удостоен с орден 

„Кирил и Методий“ 

III степен, а през

1970 г. е удостоен 

с орден „Кирил и 

Методий“ I степен.



НАШИТЕ УЧИТЕЛИ



ТУК-УЧИМ



 Благадарим за вниманието


