
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 
 

гр. София, жк. Иван Вазов, ул „Балша“ 2;  тел: 02 95526 77, 0887 959 236, 0893 458 300 

e-mail: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com 

Уважаеми гости, скъпи колеги и мили ученици! 

 
          Днес честваме Първият Патронен празник на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по 

ДИЗАЙН „Елисавета Вазова” и отбелязваме 137 години от рождението на талантливата 

художничка, съпругата на Борис Вазов, любяща майка на три прекрасни дъщери, 

общественикът и достойният човек- Елисавета Консулова- Вазова.  

        Имам честа именно аз като директор на ПГД „ Ел. Вазова“ в този тържествен ден да 

благодаря на вас, които уважихте празника с присъствието си и на всички, които 

изпратиха поздравителни адреси. С гордост заставам пред вас и прекланям глава пред 

професионализма на колегите си и пред талантта ни учениците ни, с многобройни 

постижения в областта на изкуството и дизайна , донесли отличия и награди от 

престижни форуми и състезания, с изяви на сцената, и в спорта. Празникът на училището 

е личен празник на всеки от нас. Докосвайки се до атмосферата и духа на Гимназията, ние 

се докосваме до магията на една традиция, вплела в себе си опита на миналото, силата на 

настоящето и вярата в новаторството на бъдния ден. ПГД разкрива облика на модерното 

и съвременно училище, втъкало в себе си нишките на добрите практики на тези, които са 

поставили началото и онези, които продължават да надграждат през годините в посока 

на иновативност в обучението, на постижения от екипната работа на  учители, ученици и 

родители.  

Мили ученици, следвайте примера на нашия патрон, който и  до днес 

олицетворява сбъднатата мечта на всеки човек-– щастлив семеен живот, успешна 

професионална реализация и активна обществена дейност. За Елисавета Консулова-

Вазова казват, че открила пътя към щастието като преследвала докрай мечтите си, дори 

и най-невъзможните; вярвала в себе си и гледала напред заедно с любимите си хора. Ако 

съумеете  да разпознаете обичта и доброто в нейните цветни пейзажи, ще уловите 

красотата на света и ще нарисувате вашите собствени житейски картини с боички от 

морални добродетели, любов и хиляди слънчеви лъчи.  Нека делата на патрона ни водят 

чистите ви сърца и креативни умове към успеха и благоденствието!   

Приемете и запазете училището като сияние – чисто като сълза и красиво като слънцето 

и учителя- вълшебник, който прави чудеса като създава от вас истински хора. Бъдете 

здрави, разгръщайте таланта си, учете, творете и пазете усмивката си! 

Честит празник на всички, докоснали се до приказката за модата, интериора и графиката, 

обединени от силата на дизайна.  

Нашето училище е храм на знанието и таланта, пример за  всеотдайност, достойнство, 

приемственост  и чест. Днес отбелязваме и 65 години от създаването му.            

До нови срещи от мен, Даниела Шошова - директор на ПГД „ Ел. Вазова“. 
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