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Трима социални работници от 
област Добрич са наградени 

по повод празника им

Трима служители от Регио-
налната дирекция за соци-
ално подпомагане в Добрич 
са отличени във връзка със 
Световния ден на социал-
ната работа, 16 март. Те са 
в категориите „Социален 
работник – закрила на де-
тето“; „Социален работник 
до 35-годишна възраст“ и 
„Социален работник – со-
циална закрила“, съобщи 
директорът на РДСП Ирена 
Баирова.
В категорията „Социален 
работник в отдел “Закри-
ла на детето” наградена е 
Ирена Димитрова, социа-
лен работник в отдел “За-
крила на детето” в дирек-
цията в Балчик.  Тя работи 
в социалната дирекция 
вече 12 години, от които 3 в 
отдел “Закрила на детето”. 
Социален работник  Ирена 
Димитрова осъществява 
практическа дейност по 
закрила на детето с тери-
ториален обхват –  община 
Балчик. Осъществява пря-
ка работа с деца и семей-

ства за семейна подкрепа, 
превенция, реинтеграция, 
осиновявания и приемна 
грижа. Работи пряко с деца 
в риск и с техните семей-
ства.  Тя е сърцат социален 
работник. В работата  си 
влага своето сърце и любо-
вта към децата е нейна кау-
за. Ирена Димитрова е лич-
ност, която е отворена към 
доброто в името на децата. 
Помага на много семейства 
в риск, за това се полза с 
изключително уважение. 
С невероятната си хариз-
ма и доброта е спечелила 
любовта на децата, с които 
работи. Тя се отдава макси-
мално на нелеката профе-
сия социален работник в 
отдел “ Закрила на детето”   
като не жали сили, лични 
средства и  време за това. 
Отличен професионалист, 
тя е преди всичко Човек, 
който помага на всички 
със своята доброта, после-
дователност, всеотдайност, 
да  подобрява човешките 
взаимоотношения и в свят 

на взаимна свързаност да 
прави така, че от една стра-
на всяко дете, родител, да 
има свобода и възможност 
да развива потенциала си, и 
от друга – с действията си 
да участва в изграждането  
едно сплотено и солидарно 
общество до колкото е въз-
можно.
В категория „Социален 
работник до 35 годишна 
възраст“ отличена е Ми-
лица Банкова – Социален 
работник в отдел “Закрила 
на детето” към Дирекция 
“Социално подпомагане” 
– Балчик. Тя работи в сис-
темата от 6 години, като в 
пет от тях е в ДСП- Балчик 
отдел “Закрила на детето. 
Милица Сашева Банкова 
е на 32 години, започна 
своята кариера като млад 
специалист само на 27 
години през месец март 
2015 година като социален 
работник в отдел “Закри-
ла на детето” в Дирекция 
“Социално подпомага-
не” – Балчик по Проект “ 

Укрепване на капацитета 
на АСП за повишаване на 
качеството и ефективност-
та на социалната работа” 
до 31.12.2015 г. От  месец 
ноември 2016 година стана 
част от екипа на Дирекция 
“ Социално подпомагане” 
отдел “Закрила на детето” 
Социален работник  Бан-
кова осъществява практи-
ческа дейност по закрила 
на детето с териториален 
обхват –  община Балчик. 
Осъществява пряка работа 
с деца и семейства за се-
мейна подкрепа, превен-
ция, реинтеграция, осино-
вявания и приемна грижа. 
Работи пряко с деца в риск 
и с техните семейства.  Тя 
е млад и амбициозен Чо-
век, който е отворен към 
доброто в името на децата. 
Тя се е  отдала максимално 
на нелеката професия со-
циален работник в отдел “ 
Закрила на детето”   като 
не жали сили,  и  време за 
това. Нейният стремеж е 
винаги  да вникне в про-
блемите на семействата и 
деца изпаднали в риск, да 
им помогне максимално 
да пригоди законовите раз-
поредби и регламенти към 
конкретните казуси.
Г-ца Милица Банкова е 
млад , упорит и всеотдаен 
социален работник! Тайна-
та на успешната и работа 
като социален работник се 
крие в това, че никога не я 
напускат въпреки трудно-
стите човещината и добро-
тата, всеотдайността.
Надя Михайлова – социа-
лен работник от дирекция 
„Социално подпомагане“ в 
Генерал Тошево, е отличе-
на в категория „Социален 
работник отдел „Индиви-
дуална оценка на хора с ув-
реждания, социални услуги 
и социална закрила“.  

Румъния въвежда карантина за 
влизащите от България

Националният комитет 
за извънредни ситуации 

в Румъния добри новия 
списък на страните с 

висок епидемиологичен 
риск, чиито граждани 
ще бъдат поставяни под 
14-дневна карантина при 
пристигане в Румъния. 
Мярката влиза в сила в 
21:00 часа на 06.03.2021 
г. и включва 52 държа-
ви, сред които и Бълга-
рия. От Посолство на 
Република България в 
Румъния съобщават, че: 
Лицата, пристигащи от 
България, които предста-
вят отрицателен RT-PCR 
тест за SARS-CoV-2, на-
правен до 72 часа преди 
качване в превозното 
средство (за пътуващи-
те с обществен транс-
порт) или влизането в 
Румъния (за пътуващите 
със собствен транспорт) 
подлежат на домашна 
карантина от 10 дни. Ако 
престоят е до три дни (72 

часа) и са представили 
отрицателен RT-PCR тест 
за SARS-CoV-2, направен 
до 72 часа преди влизане-
то в Румъния, каранти-
на не се налага. Лицата, 
пристигащи от Бълга-
рия, които при влизане в 
Румъния не представят 
такъв тест, подлежат на 
домашна карантина от 
14 дни. Отрицателният 
резултат от RT-PCR те-
ста за SARS-CoV-2 може 
да бъде представен под 
формата на документ (на 
български и на англий-
ски език), на хартиен 
или електронен носител, 
като трябва да е издаден 
от оторизирана лаборато-
рия и да съдържа иденти-
фикационните данни на 
тествания. Не се изисква 
тест за деца на възраст до 
три години включително, 
както и за ваксинирани 
(и с втората доза) и пре-
боледували COVID-19 
през последните 90 дни. 
Важно! Транзитно пре-
минаващите през терито-
рията на Румъния лица, 
пристигащи от държави 
от т.нар. „жълта зона“, 
включително България, 
не са посочени сред из-
ключенията от изисква-
нето за представяне на 
отрицателен RT-PCR тест

 Да си спомним потеклото

В края на 80-те години 
на ХХ век кореспонди-
рах с един забележи-
телен човек, от когото 
често получавах книги 
и различна печатна про-
дукция. Непознатият-
познат изпращаше ми 
и писма, в които ми да-
ваше ценни съвети и ме 
насърчаваше.  
Ето редове от едното 
от тях: «Необходимо е 
от отделните родове да 
се намерят ентусиасти, 
които да започнат да за-
писват за отделните хора 
в рода по важни събития 
от живота, да събират 
снимки и други доку-
менти». Авторът им е 
Петър Германов, който 
работеше в ония годи-
ни в Славянски комитет 
на България.    Тъй като 
темата за рода ми все 
повече ме интересува-
ше, задавах си редица 
въпроси: кои са хората, 
които са живяли преди 
нас и които живеят сред 
нас.!? Как се отнасяме 
към своите баби и дядо-
вци? Пазим ли техните 
образи в нашата памет? 
Знаем ли историята на 
своя род?
 Прелиствал съм и пак 
искам да прелистя ня-
колко страници на
моето родословие. 
 Родоначалник на рода 
Боримечкови е Петко 
Илиев. Той е роден в зе-
мите на поробената Бъл-
гария през 1762 година. 
Верен на призива на без-
смъртния отец Паисий: 
«Българино, знай своя 
род и език», аз, както и 
стотици, хиляди бълга-
ри, търсел съм, търся и 
днес корените на своето 
родословие и връзките 

между поколенията в 
миналото. 
   Около четиридесет го-
дини след преселването 
на заддунавските бъл-
гари по нашия буджаш-
ки край, Петко Илиев и 
жена му Ивана имат син 
Стоил, от когото започва 
нашият род. Стоил имал 
три сина — Трифон (р. 
1830 г.), Константин (р. 
1832), Минчо (р. 1839).,  
Семейството на Кон-
стантин е било най-го-
лямо и затова може би 
казват, че аз, Димитър, 
съм син на Иван Костов. 
   Прадядо ми Иван е 
имал четири деца (гово-
рим само за роднини по 
мъжка линия). Едини-
ят от тях е дядо Васил 
— бащата на моя татко. 
Той почина на 1 февруа-
ри 1970 година, когато и 
двамата с
брат ми бяхме в казарма. 
Баба ми Улияна склопи 
очи на 10 октомври 1962 
година. Тогава ние с 
Иванчо бяхме още деца, 
но разбрахме, какво е 
това да губиш близки и 
роднини. 
   За тях ни напомнят 
овехтяли снимки, които 
са наша семейна релик-
ва. Аз съм благодарен на 
неизвестните фотогра-
фи, които са запазили 
скъпите за мен образи. 
Ето на тази сватбена 
снимка
съвсем млади ме гледат 
дядо и баба. Каква осан-
ка, какво спокойствие! 
Такива, по разбираеми 
причини, не ги помня.  
 Семейството на дядо ми 
от майчината страна е 
било доста голямо. Ди-
митър Петров Карама-
лак и жена му Домникия 

са отгледали девет деца, 
като най-възрастната от 
тях е била леля Мария 
(имала четири деца), а 
най-малкият — вуйчо 
Васил. Той е живял със 
семейството си в роди-
телската къща, което е 
типично за нас, бълга-
рите. 
От деветте деца на дядо 
Димитър и баба Дом-
никия днес е жива само 
леля Дона, която със 
своята жизненост рад-
ва нас — мен и моите 
45  първи братовчеди и 
братовчедки. Въпреки 
възрастта си,
продължава да шета в 
къщи и из двора. Опла-
ква се, че децата ѝ не са 
до нея: синът Васил бил 
на гурбет в Одеса, а дъ-
щерята Марианна — в 
Германия. Но от друга 
страна казва: «Мите, 
благодарна съм на
моите деца, те ми купу-
ват лекарства, с които 
поддържам жизнения 
тонус». 
   Моите родители, Иван 
и Иванна Боримечкови, 
са отгледали три деца 
— брат ми Иван, сестра 
ми Анна и мен. Анна и 
Васил Цисари имат пет 
деца и пет внука. Това е 
най-голямото богатство 
за стандарта на едно 
българско семейство. 
Много е весело, когато 
се събираме всичките 
заедно, и щастливи сме 
безкрайно. Три поколе-
ния на едно място, под 
един покрив.
И всеки със своята си 
съдба, дарба, със своите 
си радости и проблеми. 
   Едното поколение сме-
ня другото, и всяко от 
тях си има своя памет. 
Памет. Без нея не ще 
разберем дали е достой-
но мястото ни в тоя жи-
вот.
Ние не можем да живе-
ем без нашето минало, 
без нашите прадеди. Кои 
сме ние без тях?.. Ето 
защо трябва, длъжни сме 
да знаем и пазим истори-
ята на своето семейство, 
на своето родословие. 
 Човек без род е като 
дърво без корени… Още 
веднъж да си спомним 
потеклото.
 

Димитър 
БОРИМЕЧКОВ

Бесарабски българин
ГР.Тараклия, Р.Молдова

Димитър Боримечков, участник в три 
издания на МФ “Българско наследство” 
Балчик, България 


