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Знайни и незнайни войни 

на будителския фронт, 

днес делата ви достойни 

слави нашият народ! 

 

Че с труда си благороден, 

тихо, скромно – ден след ден, 

карате духа свободен 

да полита окрилен. 

 

Умовете и душите 

знанието да огрей. 

Безпросветността рушите, 

че напредък няма с ней. 

 

Пълен пътят е с несрети, 

ала с неугасващ плам – 

не унивайте, будете! 

Днес поклон и слава вам! 
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1 НОЕМВРИ 

 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 

За първи път Денят на народните будители - 1 ноември, е отпразнуван в Пловдив през 1909 

година. Дотогава на тази дата се е празнувал денят на Свети Иван Рилски /по стар стил/. 

През 1922 година Народното събрание обявява този ден за празник на всички "заслужили 

българи", както са се изразявали тогава. 
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Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

С нов учебно-демонстрационен център започна 

новата учебна година в ПГВАД „Христо Ботев“, гр. 

Пловдив. Изграден по подобие на други центрове, които 

фирма Blum създава в редица европейски държави, той ще 

даде възможност на учениците да опознаят от първо лице 

новостите в областта на мебелния обков, машините, 

инструментите и технологиите за монтаж 

Празничното събитие се случи на 26.09.2022 година 

в сградата на гимназията и по традиция започна с 

приветствие на директора на ПГВАД „Христо Ботев“, гр. 

Пловдив,  инж. Константин Костадинов, към присъстващите 

и официалните гости.  

Проектът на учебно-демонстрационен център Blum бе представен от Иван Иванов – мениджър 

продажби на фирма Интериор-И ООД и официален представител на Blum за Южна Европа. Проектът е 

вторият осъществен в страната. За първи път е реализиран в Лесотехнически университет, гр. София, а 

ПГВАД „Христо Ботев“, гр. Пловдив е първото училище в България, в което практическото обучение на 

учениците ще бъде осъществено в съвременна иновативна среда.  

Кратък филм запозна гостите с работата на австрийската компания Julius Blum Gmbh, която  се 

занимава с производство на мебелен обков и е безспорен партньор на мебелния бизнес в страната. 

Господин Чифчи – представител на компанията Blum за Румъния - поздрави 

гостите и поднесе специални благодарности на инж. Константин Костадинов за 

оказаните подкрепа, съдействие и възможност да се случи начинанието. Той сподели, че 

харесва младите хора и е щастлив, че може да съдейства за развитието им в бъдеще. 

“Четири работни дни, един ден на училище и осигурена перспектива за работа са 

чудесна предпоставка за креативно бъдеще”, сподели Чатай Чифчи. 

Елена Желязкова – управител и член на управителния съвет на фирмите за 

дървообработване, представител на фирма „Диалог“ - сподели, че след дуалното 

обучение, тази стъпка е подобрено начало на образованието на учениците. Госпожа 

Желязкова благодари на господин Костадинов и на фирма Blum за реализирането на проекта. 

„Стратегия на гимназията е да развива и да надгражда, а фирма Blum инвестира в това“. Такива бяха 

заключителните думи на господин Костадинов. Над 200 ученици ще се обучават в новия учебно-

демонстрационен център, над  40 процента от учениците в гимназията са включени дуалната система на 

обучение, а училището е партньор с 22 фирми, от които 14 са заети в 

мебелната промишленост,  останалите 8 – в полиграфията. 

Събитието завърши с демонстрация на машините и шаблоните в 

обучителната зала и с амбицията новият учебно-демонстрационен 

център Blum в ПГВАД „Христо Ботев“, гр. Пловдив до организира 

съвместно с фирма Julius Blum Gmbh различни събития не само за 

учениците на гимназията, но и за ученици от други професионални 

гимназии по вътрешна архитектура и дървообработване в страната. 
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Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

SKILLED THROUGH FOOD 

Две са осъществените 

мобилности по два текущи проекта 

от програма "Еразъм+", в които 

гимназията е партньор с училища от 

Европа. Новата 2022/2023 учебна 

година започна динамично и е 

наситена със събития. Проведе се 

първа мобилност по проект 

SKILLEDD THROUGH FOOD в 

град Патра, Гърция. Училището ни 

партнира с училища от Италия, 

Испания, Гърция и Латвия. Ученици, 

представители на всяка от страните, 

присъстваха на обучение, свързано 

със здравословното хранене и 

отношението между правилния 

избор на храна и опазването на околната среда. В игри, контролни проучвания и отборни състезания 

тестваха уменията си младите хора. Крайният резултат - нови приятелства, нови умения и 

сертификат.  

Предстои мобилност за учители в град Сиена, Италия. Тема на обучението ще бъде 

устойчивата храна. 

За повече информация: #skilled4food в Инстаграм и Skilled for Food във Фейсбук. 

 

Проведе се заключителна среща по 

проект „Монтесори“ от програма „Еразъм+“.  

 

Проектът Монтесори в 

Професионалното образование и обучение – 

ПОО - активира един добродетелен процес на 

обмен на добри практики. Проектът има за цел 

да допринесе за подобряване на качеството на 

ПО на европейско ниво в областта на услугите, 

механиката и художествените занаяти, като се 

започне от най-добрите практики, разработени 

в различните страни партньори – Латвия, 

България, Испания и Италия.  

Сто ученици са получили своята 

квалификация за обучение в рамките на 12-36 

месеца, а същите вече са получили работа. 

Процентът на завършилите програмата за ПОО, 

които са наети една година след края на 

обучението, е 25%. 
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Как възниква “Денят на народните будители” и защо е избран 1 ноември за 

честването му? 

Денят на народните будители възниква в едно изключително трудно, тежко 

време, в което българският народ е принуден да се справи с разрушителните 

последствия от Първата световна война. Споменът за светлите идеали на 

Българското възраждане и самоотвержената дейност на възрожденците и 

първостроителите съдържа примера и посоката за излизане от националната 

катастрофа. Или както казва тогавашният министър на народното просвещение 

Стоян Омарчевски: “...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж 

към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за 

да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество.” 

Изборът на 1 ноември съвсем не е случаен и показва мъдростта на стария държавен елит - на тази дата 

във всички краища на българските земи се чества Св. Йоан Рилски Чудотворец, основателят на Рилския 

манастир и най-почитан наш светец.  

2. Какво е будител и неговото значение? 

Будителите са носителите на промяната - те са хората, които с действията си запалват сърцата и 

раздвижват обществата в името на по-доброто бъдеще. Те често в началото остават неразбрани, сблъскват се с 

безброй трудности при реализирането на идеите си, но не се отказват и вярват в успеха си. Всяка епоха има 

своите будители - понякога те са сякаш незабележими от съвременниците си като Васил Левски, друг път са 

публични личности като дядо Петко Славейков. Някои от тях загубват живота си с оръжие в ръка на бойното 

поле като Димчо Дебелянов, други като Иван Вазов избират да останат верни на пътя на писменото слово.  

За да разберем делото на народните будители, трябва да се докоснем до времето им и 

предизвикателствата, с които са се сблъсквали; да чуем техните мисли, тревоги и надежди; да разберем 

аргументите, с които са взимали решенията си. Будителите в миналото са били хора като нас. Будители има 

много и в нашето съвремие. За съжаление обаче се наблюдава тенденцията те по различни причини да не се 

обявяват публично за такива. За да си будител е нужно да пазиш, разпалваш и предаваш онзи плам в сърцето 

си, който те кара да се събуждаш всяка сутрин с мисълта за хилядите възможности, които ти разкрива новият 

ден и добрите дела, които имаш възможност да свършиш. 

Будителите представляват връзката между миналото, настоящето и бъдещето на нацията. Техните дела 

дават упование и вдъхновение в настоящето и задават посоката за бъдещето. Техният пример за 

себеотрицание и любов осветява пътя пред много хора, които искрено желаят да 

допринасят за съхранението и развитието на обществото, но или не знаят как, или си 

нямат доверие, че могат да се справят с тази задача.  

Празникът се чества особено тържествено в Царство България и в 

освободените земи по време на Втората световна война, но нещата се променят след 

преврата от 9 септември. Новата власт налага тоталитарна диктатура и наред с 

множество други празници забранява честванията на 1 ноември и подменя 

историческата истина. Много народни будители са обявени за фашисти и 

великобългарски шовинисти, направен е опит паметта за тях да бъде заличена. 

Въпреки страха от репресии, в много населени места в страната тайно се отбелязва 

празникът и хората отказват да се примирят с фалшификацията на историята.  
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                                                        ТОВА Е МОЕТО УЧИЛИЩЕ… 

ПГВАД „Христо Ботев” е моето училище, чиято 

уникалност и достойнство се крие в неговата дълголетна 

история, в съчетанието на знанията с творчеството, на 

изкуството с музиката, изобразяването и бита... И в 

настоящето, което продължава и обновява традицията, 

преодолява предизвикателството на „новото”. 

Там аз съм горд наследник на предците си, защото знам, 

че те са благородни хора, защото корените им са там... И в 

прашните корици на историята, и в коридорите, които пазят 

стъпките на старината, и в ехото на миналото.  

Да, чувам шепота и следвам стъпките, защото аз отново знам, че те са верните и водят в 

правилна посока... Посоката е знанието. И ето – взимам ги, изтупвам от прахта, прочитам 

пожълтелите им страници. Прекланям се – това е старина, но пази спомена на времето и храни ме! 

Не мен физически, а моята душа, която има нужда да се връща към спомена, забърсвайки прахта, към 

мястото, което я обгръща. 

Да – аз съм горд наследник на предците си и тръгвам пак натам, където чувам стъпките. Вървя, 

поспирам се, ослушвам се и пак затъвам, затъвам в ехото на прашното ни минало....  

Днес аз съм горд наследник на прахта, затънал съм до шия в суетата, но уча се да търся в 

старината, да я забърсвам , забравил себе си, заслушан, търсещ... 

Въздигам се, същински феникс в пепелта. Оглеждам се – наколо е чисто. И споменът отново 

си е там, избърсал съм, възстановил съм... 

Обръщам се – край мен е чистота, простор и светли коридори. Стените пазят почитта в 

изложби, и в традиции, и в новото... 

И чувам глъч, усмихват се лица, и бързат да настигнат новото.  

Оглеждам се, не виждам суета. Наколо е пълно с деца, 

спортуващи, стремящи се към знание, загледани към бъдещето и 

просторите.  

Разхождам се, не спирам да вървя, защото ми харесва гледката, 

красиво е, не липсва нищо ...  

Там  се е съхранила традицията в книгите на предшствениците, 

в дървото и неговото ухание, в уважението към празниците, в 

изображенията на изкуството, в творчеството, в постиженията. Там 

се изграждат паметници на поклон пред миналото и истрията. 

Защото аз съм горд със своите предци, опазвам и издигам 

пантеони! 
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Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

По принцип историята помни всекиго различно. Тя се 

уповава на исторически записки и сведения.  

Избрах да пиша за Христо Ботев, защото винаги съм се 

възхищавала на неговото творчество, на действията, мислите и 

постъпките му. Ботев е патрон на моето училище. Като цяло 

неговият принос към родното творчество, към националното 

освобождение, към националната и световна история е огромен. 

Ботев има буен нрав. Заради непреклонния си характер 

прекъсва обучението си в Одеса. Това не му пречи обаче да развива 

дейност като журналист, да бъде член на БРЦК и да бъде сред един 

от водачите на националноосвободителното движение в България. Създава чета, познава се с Левски, а през 

1868 г. пише  изповедта „На прощаване в 1868 г.“.  Три години след смъртта на Левски, покрусен, пише 

„Обесването на Васил Левски“. 

Христо Ботев е убит край връх Вола през 1876 г. Там е прострелян смъртоносно. Умира на 1–ви юни 

1876 г., но остава безсмъртен. Неговото име остава запечатано в националната ни история като името на един 

от многото, носещи достойно името БУДИТЕЛ.  

Габриела Делийска, VIII „б“ 

 

Какво е будител?  

Будител е човек, който обича народа и чиито дела, мисли и стремежи са свързани с 

реализирането на определена общозначима цел. Будителите пробуждат народа за борба за 

национално освобождение, духовно пробуждат, създават книги, издават вестници, милеят за 

народ и родина. 

Мария Ганева, VIII “б” клас 

 

 За Ботев… 

“Борван, ти спиш и вечно ще спиш... “ 

Според историците и историите за Ботевата чета, 

разказвани в Североизточна България, това са думите, които Ботев 

изрича, когато преминава през Борван. Виждайки, че всички 

жители са са покрили из къщите си и се правят на заспали, вместо 

да се присъединят към четата, както той е очаквал. 

Много хора биха казали, че поетът революционер и неговата чета са били наивни и саможертвата им е 

била напразна. Добре че не всички мислят така, иначе все още щяхме да бъдем под робство. 

Ако Ботев беше сам, щеше ли да тръгне на бунт, ако никой не го беше чул... ? Да, щеше да тръгне. 

Личности като него са доказателство, че саможертвата в името на един светъл идеал винаги има 

смисъл. Безспорни са заслугите на Ботев. Отговорна заявка за любов към род, народ и родина са думите: 

“Свобода или смърт! 

Елена Гиздова, VIII “б” клас 
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Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Един от най-светлите български празници е Денят на народните 

будители. Празнуваме го на 1 ноември. Какво означава думата будител? 

Помним достойни имена на предци, направили много за нашата България, 

посветили живота си на народа. В нашето време не вярвам, че много хора 

могат да определят думата. Днес наричаме така своите родители, защото ни 

изграждат като индивидуални личности.  

Народен будител е човек, който се занимава с просветителско дело и 

извежда като свой основен приоритет знанието. Христо Ботев, Любен 

Каравелов, Хаджи Димитър също са будители, без чието дело не бихме 

живели в свободна страна. Нямаше да бъдем това, което сме днес, ако поколенията преди нас не бяха  

ги последвали. Те трябва да бъдат нашия пример за силен дух и непоколебима воля в името на 

висшите ценности, сред които е Освобождението на родината.  

Христо Ботев, Иван Вазов, Паисий Хилендарски са само част от имената 

на великите личности, дали принос за запазването на будния български дух. 

Може да не са сред нас, но духът им витае със спомена за борбите, които 

водят и с творчеството, което завещават. Без тях светът не би бил цветен, 

уникален, богат. И днес имената им гордо носят българските градове и села, 

улици, читалища и училища. 

Много и тежки моменти помни историята, но помни и силния 

български дух, пренесъл се през поколенията, за да се претвори в будителя на 

съвремения свят, защото будители и днес има. Те са всички онези, които 

творят, за да предават традиции, памет и обичаи на поколенията. 

Време е да се събудим и да осъзнаем колко уникален народ сме, защото 

имаме памет за хората, събуждащи духа. 

Делото на книжовници като Паисий Хилендарски, 

Софроний Врачански, Любен Каравелов, Петър Берон и много 

други остават в историята с делото, с патриотизма си. 

Безценно наследство носят “История славянобългарска”, 

“Рибен буквар” и славните стихосб ирки, запечатали героизма  за 

вечни времена. 

“Голи са народите без книги, немощни да се борят без 

оръжия с противника на нашите души” (Константин-Кирил 

Философ). 

Натали Димитрова, VIII “б” клас 
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Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

В ЖЪЛТИТЕ КОЛОНКИ - ИМЕНАТА НА НАШ НАРОДЕН БУДИТЕЛ (1793-1881) 

 
Учител 

 

 

 

Наш писател – 

„Лес” 

 
Полупро- 

водников 

елемeнт 

 

Част от кораб 

 
Хрема 

 

 

Порода ловни 

кучета 

  

 

Светското име 

на монаха 

       

 

 

Морски 

нимфи 

 

 

     

Нащ монах и 

педагог 

 

 

Свита длан 

 Духовно лице 

 

 

 

Книжовник 

      

    
Уред за 

пресяване 

 

Резерват в 

Източна Рила 

    

Прозвище на 

„Лацио” 

Псевдоним на 

Ефрем 

Каранфилов 

      
 

Френски 

кинорежис. 

„Уасаби” 

 

    
Вид спорт 

 

 

Еврейска 

мярка за тегло 

    

Наша река 

 

Черковни 

богослужебни 

съдове 

     
 

Голямо 

земно 

възвишение 

 
 

Кратко  

изложение, 

доклад 

     
Улично куче, 

пес 

 

Борсов 

посредник 

     

Силен плач 

 

 

Нашумяла 

песен 

   
Голяма 

жилищна 

сграда 

 

Бойна 

машина 

      

  
 Унес, хипноза 

 

 

Цвят на карти 

за игра 

       

Митичен цар 

на Аркадия 

 

ТВ - кула в 

Мсква 

      
 

Филм с Джоди 

Фстър и Лиъм 

Нийсън 

 

         

Вид сокол 

 

 

Квартал на 

Йерусалим 

        

    
 

Разказ от 

Елин Пелин 
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