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ДО
Г-И М ЕХМ ЕД И М АМ О B,
ДИ РЕК ТО Р
ИА СУ „СВ. ПА ИСИЙ ХИ Л ЕН ДАРСК И ”,
С. АБЛАН И Ц А ОБЩ . ХАДЖ И ДИ М ОВО

,

ДО
УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖ ИТЕЛИТЕ
И УЧЕНИЦИТЕ
НА С У „СВ. ПАИСИЙ Х И Л Е Н Д А Р С К И ”,
С. АБЛАНИЦА ОБЩ . ХАДЖ И ДИ М ОВО

,

УВАЖ АЕМ И ГО СП ОДИ Н ИМАМОВ,
УВАЖ АЕМ И КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,
Д Р А Г И УЧЕНИЦИ,
Д А М И И ГОСП ОДА,
Приемете от името на Изпълнителния комитет на Синдиката на
българските у чители, и лично от мое име, най-сърдечни поздравления по
случай знаменателната годишнина, свързана с откриването на Вашето
СУ „Св. Паисий Хилендарски” - 95 години светско образование в с. Абланица.
Достойни наследници на родолюбивите Ваши предшественици, Вие с
достойнство отстоявате високата чест да учите и работите в училище с
името на Св. Паисий Хилендарски, първият, който възвести Българското
възраждане. Поддържайки високо ниво на учебно-възпитателния процес в
училището си, с цялостната си дейност, съобразена с водещите
национални и световни тенденции в развитието на образованието, Вие
допринасяте за съхраняване на вековните ни просветни традиции и за
издигане авторитета на с. Абланица като център на модерно светско
образование. Като развивате Вашето училище съобразно специфичните
особености на Вашия регион, безспорни са заслугите Ви за развитието на
образователната система в Република България.

Високо ценени са постиженията Ви в търсенето и прилагането на
нови форми на обучение и прилагането на най-съвременните иновативни
технологии за повишаване интереса на учениците към училището и
образованието, за повишаване качеството на образованието, за развитие на
професионалното образован ие.
За мен е удоволствие да изтъкна изключително полезното и
многостранно сътрудничество, което от години се утвърждава между
Синдиката на българските учители и СУ „Св. Паисий Хилендарски
Поздравявам за приноса му в това сътрудничество лично директора на
училището - г-н Мехмед Имамов, който нееднократно е награждаван с найвисоките отличия на Синдиката, включително и „Директор на годината
За достижения в социалното партньорство, награждавано е и училището
Ви. Принос за това имат ръководството и членовете на Синдикалната
организация на СБУ в СУ „Св. Паисий Хилендарски”, и г-жа Калинка
Гайтанинчева, като председател на ОбщКС на СБУ, Хаджидимово.
Благодаря Ви, колеги, за професионализма и всеотдайността при
отстояване на общите ни каузи, за приноса в осигуряването на
благоприятна среда за творческа работа, за прилагането на модерни и
иновативни методи ни обучение. С цялостната си дейност Вие и Вашето
училище показвате, че възрожденският дух е жив, достойно отстоявате
общата ни кауза за постигане на високо качество в образованието.
Днес, по повод на юбилея, се обръщам към всички Вас - училищното
ръководство, учителите, учениците, родителите, настоятелите и
обществеността на с. Лбланица, - с най-сърдечни пожелания за здраве,
лично благополучие и успехи, с пожелания за успехи на Вашето училище СУ
„Св. Паисий Хилендарски1*!

”

Честит 95-годишен юбилей на СУ „Св. Паисий Хилендарски11!
Честита 95-годишнина ни светското образование в с. Лбланица!
София, 24.04.2020 г.
С уважение,

Председател на СБУ:

ЖИ

Национално издателство
Министерство на образованието и науката

ЯТБУ"

ДО
УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА
СУ „СИ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
С. АБЛАНИЦА

У В А Ж А ЕМ И ДА М И И ГО С П О ДА ,
С К Ъ П И У Ч ЕН И Ц И ,

Приемете искрените благопожелания на Национално издателство за
образование и наука „Аз-буки“ към Вас - педагозите, служителите,
родителите, учениците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, по случай 95годишнината от създаването му.
За нас е изключително удоволствие да поздравим училищната общност,
доказала се през годините каго радетел за духовното развитие на поколения
български граждани, като училище с високи критерии за качество на
общообразователната подготовка, формиране на личности с богата култура, с
ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
Убедени сме, че Училището и занапред ще работи и ще се утвърждава като
авторитетен образователен и културен център, подготвящ иновативно
мислещи хора. Ще запази знаковото си присъствие в системата на
образованието на България. Създадените тук устойчиви просветителски
традиции ще служат за пример не само заради богатата си история, а и
защото са залегнали в темелите на модерната визия за Образование XXI век.

Скъпи приятели,

Бихме искали да Ви уверим, че в лицето на екипа на Национално издателство
за образование и наука „Аз-буки“ Училището на Абланица и занапред ще има
партньор и съмишленик.

Април 2020 г.

Д иректор

София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бй. 5; тел. 02 425 04 70, 02 425 04 71; zdatelstvo.mon@azbuki.bg; www.azbuki.bq

Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Екипът на ЦОИДУЕМ Ви поздравява с „95 години Светско училище в с.
Абланица4*.
Има нещо велико и сакрално в делото да създадеш училище, да вградиш в него
мечтите си. да му вдъхнеш неповторим дух. всичко това да превърнеш в традиция и
най-трудното - с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да
продължат делото. Всяко такова дело придобива своето значение не само във времето,
което го създава, но и в онази проекция на бъдещето, която проверява и оценява
истинската му и непреходна стойност. Такова благородно дело е Вашето училище,
което обединява през годините хиляди хора - учители, ученици, техните родители,
служители, общественици. Обединява Ви с онова нещо-позитивно и съзидателно, което
е невидимо за очите и се пази, и се носи само в сърцето.
Училището не е просто място, където получаваме определен обем знания. То е
институция, която оформя човешката личност. С годините човек натрупва знания, опит,
мъдрост, а една институция с авторитет и достойно е място в обществения живот на
страната ни. В дългогодишната си история СУ „Свети Паисий Хилендарски*4, с.
Абланица е съхранило традициите на грижа към нуждите и на подкрепа на усилията на
всяко дете по пътя му към върховете на знанието.
Вашето училище е неугасващо огнище на дух и знания! Вие сте традиция, която
сбъдва мечтата на поколения ученици! Училището за тях остава символ на надеждата,
възможност да свърже в едно цяло отделните различия, да ги дари с вяра в силите и в
убеждение, че знанието и духът са убежище на стойностния човек.
Бъдете професионалисти в работата и учители в Живота! Смело вървете по пътя.
който сге поели и нека всички усмихнати лица са награда за достойния труд, който
полагате!
МАНУЕЛА РАДЕВА
ДИРЕКТОР

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ПО
НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
2700, Благоевград, пл. “Г. Измирлиев^ 1, тел: 073/ 83 07 11, факс: 073/83 07 11,
e-mail: pitaizan(a)abv.bg; pitaizanfa gmaiLcom; website: www.neumirai.org

ДО
МЕХМЕД ИМАМОВ
ДИРЕКТОР HA СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ИМАМОВ,

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград се обръща към Вас по повод
навършването на 95 години от създаването на светско училище в Абланица. Бихме искали да
изразим нашата благодарност за ползотворната ни работа по превенция на наркоманиите и
възможността да даваме въздействащи примери за подражание и възпитание на
подрастващите, както чрез личности от нашето минало и настояще, така и чрез дейности,
които могат да ги формират като достойни млади хора. Бихме искали да изразим и нашето
възхищение от Вашите учители, които успяват да увлекат учениците в откриване на знания и
умения в необятните простори на науката и живота. Един сплотен и отговорен колектив
винаги е способен да запали искрата на любознателността в децата. Всички тези успехи не
биха били възможни без създадената творческа атмосфера, без създадената подкрепяща
среда от невероятния човек и директор - Мехмед Имамов и заместник-директорът - Калинка
Гайтанинчева, която носи възрожденския дух на българското училище и българското
учителско съсловие. Жителите на Абланица са получили много голям подарък от съдбата,
точно такива способни, дейни, иновативни, уважавани от всички институции, свързани с
образованието, личности да ръководят средището за духовно усъвършенстване наречено
УЧИЛИЩЕ. Цялостната работа на ръководството гарантира бъдещата успешна реализация
на своите възпитаници! Благодарим Ви от сърце и желаем на Вас и Вашите преподаватели
още много пъти по 95 години възход и благодарни ученици и родители.

Д-р Теменужка Любенова
Председател на ОбСНВ Благоевград
Магделена Рахова
Секретар на ОбСНВ Благоевград

П О ЗЮ РЯ^П Ш Я^бС

ЯЮСРЕС

ДО ДИРЕКТОРА И ЕКИПА НА
СУ„СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
УВАЖАЕМИА Г-Н М ЕХМ ЕД ИМ АМ ОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО КАЛИНКА ГАЙТАНИНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ХЮ СЕИН КЪДРЕВ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Изключително ми е приятно да (Ви поздравя по случай 95годишния юбилей на вашето училище.
Щастлива съм да споделим с (Вас вълнуващите празнични мигове,
озарени от грейнали усмивки и удовлетворение от пълноценно изминат
95-годишен път, посветен на една от най-благородните зкитейскр
мисии-образованието и възпитанието на младите уора, подкрепа за
сбъдване на мечтите им.
По изконна традиция, българинът подрежда училището и първите
си учители сред най-светлите имена в сърцето си. бГГова е голяма
отговорност, но и заслужен дар, който екипът на СУ„Со. Паисий
Хилендарски „ с.Ябланица, притежава, благодарение на всеотдайните
си труд, гризки и висок^професионализъм.
Пред всички (Вас стои огромната отговорност традициите и
новаторството да се съчетаят в един общ стремели към развитие и
затова сте и Пновативно училище в област Ълагоевград за 2018/2019
учебна година, с което се гордея.
П ощ лавам (Ви на 100-годишният (Ви юбилей да сте Лидерско
училище на Република Ъългария и съм сигурна че, заедно ще успеем.
Нека всяко ваше начинание да е изпълнено с онзи пълноценен
смисъл, който влагаме в представата за българския просветител
Приемете най-сърдечните ми благопощлания за здраве, нови
лични и професионални успехи и неизчерпаема енергия за развитието на
образованието ни.
с нт ж ннш :
Тя.ас. д-р Марияна Шехрва-Канелова

Ф а С У Хе- Паисий Хилендарски “

с. Ябланица

<
У<ВЯЖ^‘Е»*9ГЧ'6с^ЬШч WW.-KW&P.
СКЪШКРЛЪГХ
<MXW‘)-ifEOftnjX{Празникът на едно училище кат о'(}} Х е . Паисий Хилендарски
с Ябланица се превръща в личен л / всеки, докоснал се до възрожденската
архитектура и съхранените традиции, до невероятния професионализъм на
педагогичеау/я екип и човешката топлина на всички в това училище.

95 еоди ни ЯСПТСХРЯХ
95 години (УВРЯЗСВЯбШЯПО № . Ю е с. Я$ЯАНЩ [Я!

по%о.1?-ЩЯ <у&ря завяпячъ ‘1тяфуо

ПТези 95 години са като 95 стъпала крито СУ Х е. Паисий Хилендарски
е изкачило no ri>rtui на своето образователно уа>(п>ршенстване. за да стане
това, кмто е днес - едно достой но учили ще на традиции и иновации!
Приемете нашите п)т-дърдечни к&\егиални и приятелски поздрави, ую
повод Ваши t празник/ Запазете своя възрожденски ду%и иноваторски, пламък!
Ямайте дръзки мечти и сили. за да ги реализирате!

Ш%Я 4УЕЯОИГ0 Ш Ш ЪШ МОСИГЯ%ЪМ СЛЬШЖЦОЩ

снюяш гяи
ШХЯ СУгпОВ. ЯЯЖЮТХЯЛШОЯФСКИ" с я я я ъ ш у я р я път .
ЯФЯ Н&ВПЬШ!
От колегиума па
V I С У тСе. Се. %uptL* и ‘Методий гр. Перни
"

Училище, което ми е на сърце

Професионално в качеството ми на учител, университетски преподавател,
ръководител съм имал възможност да се срещам с впечатляващи със своята
институционална култура училища. Сред тях особено място заема СУ „Паисий
Хилендарски" в с. Абланица - кацнало в центъра на едно малко населено място, сякаш
да му придаде интегрираща сила и мечти за бъдещето!
Тук, в Абланица, досегът с природата е така силен, както и човешките контакти.
Учителите познават децата си и техните родители; трудът и празникът на училище и
село вървят ръка за ръка, а джамия и църква крепят духа на трудолюбивите жители.
Тук учениците познават труда в класните стаи и труда на родителите и близките си,
участват в него; съпреживяват го лято и пролет, есен и зима. Животът на училището е
вграден в културата на селището, а неговият живот изгражда невидими нишки от
културата на училището. Всъщност училището е на хората от селото, живее с тях, а
хората растат с успехите му: с наученото в класните стаи, с мечтите и постиженията на
децата - в уроци, състезания, конкурси, олимпиади.
Сред тези невидими нишки от културата на училището в Абланица, които го
правят не просто различно, а самобитно, е една ясно изразена връзка между традиции
и модерност, минало и стремежи към бъдещето. Може би затова не се забравя
битовия кът на училището, съжителстващ с модерните учебни стаи. А портретите на
възрожденците и градилите историята на училището дейци редом с рисунки,
композиции и макети, дело на по-малки и големи учениците, придават особен дух на
живот на компютърни кабинети, конферентни зали, класни стаи. Крачиш по
коридорите на училището, радваш се на прекрасния , спортен салон и разбираш, че СУ
„Паисий Хилендарски" не чака бъдещето, а се стреми да го изгражда .
Да постигнеш това ведно малко населено място, скътано в гледащите към Места
родопски хълмове!
Училището на Абланица има извървян дълъг път към признанието от
Министерството на образованието. То се нарежда сред малкото иновативни училища в
областта.
Пътят на училището е маркиран от добре организиран учебен процес, богати
форми на извънкласна дейност, инвестиции в непрекъснато образование на учителите
и стремеж към сътрудничество с институции - община, национални издателства,
профсъюзи, БАН, министерства. Сътрудничеството с Факултета по педагогика на
Югозападен университет „Неофит Рилски" в последните няколко години е белязано от
две конференции: „Информационни технологии в обучението в I-IV клас" (2010 г.) и
„Образованието и възпитанието в малките населени места" (2014 г.), всяка
съпроводена с издадени сборници, в които учители от училището и университетски
преподаватели анализират проблеми на педагогиката и професията си и споделят
постижения от практиката!

От личните ми контакти с директора Мехмед Имамов и заместник-директора д-р
Калинка Гайтанинчева, от общуването ми с учителите и персонала на училището нося
усещането, че постигнатото от училището днес е плод на образователни традиции и на
добре обмислен управленски замисъл съчетан с воля за реализация, на работата на
добре подготвени и посветени на работата си учители и убедени в бъдеще чрез
образование родители техните деца.
И се сещам, че чаровникът Василий Сухомлински е създал своето Павлишко
училище именно в едно малко населено място! СУ „Паисий Хилендарски" в с.
Абланица със своята забележителна институционална педагогическа култура ми вдъхва
вяра, че образоването ни е витално, че малкото населено място с училището си и днес
може да мери сили с големи градове! Че училището е силно, когато е учещо се
училище!
Затова ми е на сърце!
Уважаеми колеги, честит празник на вас и на училището!

Септември 2019 год.
Доц. д-р Траян Попкочев,
Факултет по педагогика, декан

ДО
РЪКОВОДСТВОТО,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ,
УЧЕНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
С. АБЛАНИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес Вашето училище чества

своя

95-годишен юбилей.

С обич,

вяра и

професионализъм Вие, педагози и ученици, градите историята на училището си.
В дни като този всеки обръща поглед назад, прави равносметка на изминалите години,
черпи вдъхновение и гордост от постигнатите успехи.
Съвременно, модерно и конкурентно училище, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с.
Абланица, заема достойно място в образователните успехи на общината и в областта и с
основание се гордее с постиженията на своите възпитаници.
Уважаеми педагози,
В този празничен ден Ви поздравяваме и отправяме най-искрени и сърдечни
пожелания към всички Вас за здраве, за съзидателен творчески труд и търпеливо ежедневно
себеотдаване. С мъдростта и опита, натрупани през годините, допринасяйте за по-доброто
бъдеще на България!

Честит празник!

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,
Началник на Регионалното управление на образованието - Благоевград

ул. „Тракия”№2, тел.073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail: mail@rio-blg.com

