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ПЪРВИ  НОЕМВРИ –   ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

  
На първи ноември отбелязваме Деня на народните будители. 

Ден, в който всички ние трябва да почетем паметта на хилядите 
възрожденски писатели и революционери, които отдадоха живота 
си,  за да ни има днес нас българите.  

На 31 октомври 2018 год.  в Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя по традиция се състоя 
тържествено отбелязване на празника. 

Сред официалните гости, които уважиха събитието  бяха 
кметът на район Банкя  -  г-н Рангел Марков, г-жа Цветанка Кунчева 
– председател на Обществения съвет на ПГ по туризъм „Алеко 
Константинов“, отец Константин, г-жа Димитринка Колева–Васева 
– директор  на ПГТ „Алеко Константинов“, г-жа Анета Дякова – 
ЗДУПД и г-жа Димитрийка Герасимова - ЗДУД.  

Отново  публиката беше покорена от представлението, 
изнесено от ученици от VIII-ми, IX-ти, X-ти, XI-ти и XII-ти клас на ПГТ 
„Алеко Константинов“ – Банкя. Под умелото ръководство на  г-жа 
Ваня Харизанова младите таланти от новосъздадения клуб 
„Родолюбие“ изнесоха спектакъл под надслов „Не се гаси туй, що 
не гасне“. Оживяха картини от величието и историята на България: 
Паисий Хилендарски, Неофит Бозвели, братя Димитър и 
Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов, Иван Вазов и още много знайни и незнайни герои, 



оставили следа с перото, подвизите и саможертвата си, за да 
събудят заспалия народ. Не бяха пропуснати и народните творци, 
чиито имена не се помнят, но песните, създадени от тях, са живи и 
до днес. Предварително изготвените табла от учениците допълваха 
духа на патриотизъм. 

 Истинско възхищение предизвика живото изпълнение на 
песента „Кой уши байрака“  от  Тони (XII г клас) и Сашко (Х в клас). 
Бурни аплодисменти  получиха не само нашите певци, но и 
участниците в хорото, на което се хвана и г-жа Димитрийка 
Герасимова – ЗДУД. 

За умело подбрания музикален фон се грижеше Любослав 
Терзиев – вече бивш възпитаник на ПГТ. 

Спектакълът „Не се гаси туй, що не гасне“  ни направи 
съпричастни към преклонението пред паметта на всички светци, 
възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили 
себе си на майка България. Учениците от клуб „Родолюбие“ ни 
дадоха истински урок по патриотизъм, а г-жа Ваня Харизанова 
обяви посвещаването му на предстоящия 50-годишен юбилей на 
ПГТ „Алеко Константинов“ – Банкя. 

 С думи на благодарност за погледа назад през вековете и 
вълнуващото преживяване към клуб „Родолюбие“ се обърна г-жа 
Димитринка Колева-Васева – директор на ПГТ, която също 
подчерта посвещаването  на всички събития  на половинвековния 
юбилей на нашето училище. 

Младежите и девойките от училището, предвождани от 
своите класни ръководители и присъствали като публика на 
събитието,  станаха част от емоцията на празника и  се 
присъединиха към пожеланията за здраве и успехи на целия 
педагогически екип на ПГТ „Алеко Константинов“ като част от 
общността на будителите на новото време.  



С мъдри слова за духовно прозрение към присъстващите се 
обърна  и отец Константин,  който отслужи празничен водосвет за  
Деня на народните будители.  

Първи ноември е символ на вярата, символ на спомена за 
миналото, което  проправя пътя към бъдещето. Поклон на всички 
велики българи, посветили живота си за запазване и въздигане на 
националния дух, за утвърждаване на българските ценности, 
идеали, култура, просвета, образование през вековете!  

Честит Ден на народните будители! 

Изготвил информацията: Светла Илиева 

 

Гости на тържественото отбелязване на Деня на народните будители 



 

Част от младите таланти на ПГ по туризъм - Банкя 



 

Моменти от хорото на учениците 



 

Приветствие на г-жа Димитринка Колева-Васева – директор на ПГТ 



 

Празничен водосвет, отслужен от отец Константин за здраве 


