
  
     

       „Благодарим Ви, хора с бяло:  

за тежкия Ви труд и пот  

да върнете ни към живот, 

за кичурите посивели, 

кога тревожно до нас сте бдели, 

за думите изречени в час, 

когато някой страдал е от нас… 

За хилядите „за“ в минути трудни, 

Когато само Вий сте будни. 

Желаем всеки труден ден 

вятърът с роза и здравец зелен 

нежно да докосва Ви ръцете 

с любимата ни китка цвете! 

Благодарим Ви, хора в бяло! 

Бъдете живи и здрави!  

С уважение и дълбок поклон: ученици, родители и г-жа Койчева от 3 б клас  

20 ОУ „Тодор Минков“.  
 

Това послание отправиха към медиците на първа линия в борбата с COVID-19 в УМБАЛ 
"Александровска".  Учениците и тяхната класна Даниела Койчева се срещнаха с лекари и меди-
цински сестри от университетската болница на 16 декември 2020 г. и им подариха коледни кар-
тички и подаръци. 
 
Идеята за благородната инициатива се родила спонтанно в часа на класния ръководител, докато 
обсъждали темата за взаимоотношенията в семейството. Александър споделил през сълзи, че 
все по-рядко вижда баща си, който е лекар в COVID отделението на УМБАЛ „Александровска“. 
Децата решили да покажат внимание към медиците, като им нарисуват картички с послания, че 
не са сами и ги подкрепят в борбата с опасния вирус.  
 
Медиците, сред които беше и бащата на Александър, д-р Цанко Мондешки, се срещаха с децата 
в двора на лечебното заведение и им благодариха да подкрепата.  
 
"Пожелавам с дрънкането на ключовете, с тези звънчета да дойде татко за Коледа през вра-
тата, а дядо Коледа през комина", пожела на Александър старшата сестра на Спешното отде-
ление Елена Георгиева. 
 
„Бъдете здрави! Нека всяко вдишване на дробовете ви да ги изпълва с магията на Коледа и 

всяка болежка на носоглътката да се замести с радоста на новата година!!!“, написа тре-

токласникът Боян Киров. 

 
За да подкрепят и семействата на децата с увреждания третокласниците са закупили подаръци 
за медиците от Сдружението на майки на деца с увреждания. 

 
 
 

  
 
 

ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ХОРА С БЯЛО 

ЗА ТЕЖКИЯ ВИ ТРУД И ПОТ 

ДА ВЪРНЕТЕ НИ КЪМ ЖИВОТ! 



  
 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 


