
 

 

 
 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ БЕ УДОСТОЕН СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ” 

 

86-годишният лекар – един от доайените на лечебното и курортно дело в града, получи 

заслужено признание 
 

 Почетното отличие му бе връчено на тържествено заседание на Общински съвет 

Вършец, на 27 декември в конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън”.  

 На тържествената церемония присъстваха съпругата на доктора Димитричка Митева, 

кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли 

Димитров, общински съветници, служители от Общинска администрация, представители на 

гражданския инициативен комитет, събрал подписката за удостояване с почетното звание, 

бивши колеги, близки и приятели на д-р Митев.  

 В изпълнение на Решение № 123 от Протокол № 16/ 31.07.2012 г. на Общински съвет 

Вършец и във връзка с големия му принос за развитието на лечебното и курортно дело в града, 

популяризиране името на Вършец като национален балнеоложки курорт и както признание към 

д-р Митев като общественик, културен деятел, доайен в областта на психотерапията и 

лечението чрез хипноза във Вършец и България, лекарят получи от председателя на Общински 

съвет Вършец удостоверението за удостояване със званието “Почетен гражданин на Вършец” и 

подарък – картина на местния художник Гошо Александров.  

 Кметът на общината връчи на д-р Александър Митев “Почетният знак на град Вършец” 

и Заповед за неговото присъждане, съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, 

отличията и почетните звания на Община Вършец.  

 Д-р Александър Митев е роден на 10 октомври 1926 г. в с. Лехчево, област Монтана, в 

семейството на селскостопански работници.  

Завършва медицина в София през 1949 г. с пълно отличие.  

Първото си назначение като лекар получава в градската болница в град Преслав, след това 

работи за по няколко години в Участъковата служба на Вършец, Детското отделение на 



Врачанската окръжна болница и Шумен. 

През 1962 г. се връща във Вършец и започва работа в тогавашния Санаториум на Профсъюзите. 

През 1964 г. завършва курс по психотерапия при известния доц. Лозанов и проф. Шаранков и 

от тогава до 1982 г. непрекъснато води психотерапевтичните сеанси с хипноза в курорта. През 

кабинета му преминават хиляди пациенти от цялата страна, името на Вършец и на лекаря д-р 

Митев става известно във всички кътчета на България, и досега бивши пациенти продължават 

да питат и да си спомнят за него.  

 

Напуска санаториума на Профсъюзите през 1970 г. и постъпва в Санаториума на 

Министерството на народното здраве, работи като заместник-главен лекар по поликлиничната 

част в бившия Санаторно-курортен комплекс във Вършец, където се пенсионира през 1987 г. 

Семеен, с един син лекар, професор по медицина в Германия.  

 Присъстващите на церемонията колеги, приятели и хора, чиято съдба животът е свързал 

с лекаря, прибавяха нов щрих в спомените си за него, за да ни разкажат една безкрайна 

„Приказка за добротата”, в която присъстваха невероятни истории.  

 Като тази, за непознатия американец, обиколил над 30 щата на Америка, но ненамерил 

лек за болната си от безсъние и нервно разстройство съпруга и прекосил океана, за да търси 

като Йовковия герой Моканина „бялата лястовица”, чувайки за лекаря от Вършец като за 

последна надежда, а само след 10 сеанса д-р Митев изпраща жената по живо, по здраво, 

излекувана обратно в Щатите.  

 Или за това, как свещенодейства по време на психосеансите, как успява да 

„хипнотизира” и приспи пациентите мигновено, а способностите му са толкова уникални, че с 

възхищение започват да го наричат „факира Мити”.  

 Далновидното му мислене на лекар, администратор и организатор довеждат до редица 

нововъведения в курорта – той е основател на лечебната гимнастика и оздравителните теренни 

разходки до прочутата Иванчова поляна, където под ръководство на лекари, рехабилитатори и 

културно-масовици, под музикален съпровод над 400 почиващи всяка сутрин посрещат изгрева 

на Слънцето и правят утринната си гимнастика сред лечебната роса.  

 Пръв въвежда сънната терапия и лечението чрез хипноза. Такъв кабинет по 

психолечение, оборудван от самия лекар няма другаде в България по онова време.  

 Издава грамофонна плоча и аудиокасета с психосеансите си, които и до сега се 

презаписват на компактдискове и се използват от младите лекари-невролози в страната.  

 Прозира напред във времето, че санаториумът във Вършец може да се превърне в 

рехабилитационен център, като за всеки болен нарежда да се грижи екип от трима души – 

лекар, медицинска сестра и рехабилитатор (или кинезитерапевт).  

 По негово време се прави и основен ремонт на санаториума, лично тапицира вратите, 

прави облицовки, той е и основният архитект, който обособява всяка стая с отделен санитарен 

възел и с по-малък брой легла.  

 Под негово ръководство е направен основен ремонт на Новата минерална баня, лично 

ремонтира и емблематичните Сатири на фасадата.  

 Д-р Митев е сценарист и режисьор на литературно-музикални композиции, с които 

местни изпълнители гастролират във всички национални курорти на страната, автор е на 

празничните програми по улиците на Вършец, посветени на 7-ми април – Деня на здравния 

работник и Празниците на курорта. Той е не само лекар, но творец и всестранно развита 

личност.  

 На средновековна медицинска емблема, изобразяваща догаряща свещ е написано 

„Светейки за другите, изгарям”. Тези думи на холандския лекар д-р Ван Тулп се превръщат в 

девиз на лекарите. Фразата, разкриваща дълбоката същност на лекарската професия и 

демонстрираща безграничната всеотдайност на лекарите, светеше на екрана по време на 

церемонията по връчване на отличието, за да ни напомня, че д-р Митев бе такъв – той се 

раздаваше безрезервно на болните, светеше за всички нас и за цяла България, гореше в работата 

си, защото именно любовта и себераздаването в името на другите е призванието на истинския 

лекар.  

 Днес 86-годишният д-р Александър Митев, претърпял мозъчен инсулт се придвижва с 

инвалидна количка и говори трудно. По време на връчване на почетното звание бе толкова 



развълнуван, че се разплака. Знам, че искаше да ни каже толкова много, а не може. Но 

удовлетворението от това, че не е живял напразно, радостта от признанието на хората, които го 

помнят и обичат се четеше в погледа му.  

 Разбрахме, че за Вършец лекарят, човекът, общественикът, администраторът д-р Митев 

е направил толкова много. И че за града ни той винаги е бил и ще си остане една легенда.  

 

Текст и снимка: 

Евелина ГЕОРГИЕВА 


