
                                                                                                                                

„Скъпи колеги, мили ученици, уважаеми 

родители/ настойници и приятели на 

Гимназията! 
          В условия на епидемична обстановка и обучение от разстояние 

в електронна среда  днес отбелязваме рождения ден на нашия 

патрон- Елисавета Консулова- Вазова във виртуална среда!  

Патронният празник е светъл ден за Гимназията ни, която вплита в 

себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили 

началото и онези, които продължават да пазят традициите и 

осъвременяват облика на училището ни  през  годините.  

Благодаря ви, колеги, за положените усилия и постигнатите резултати в 

областта на изкуството, дизайна, науката и спорта; за отличните ви професионални и 

морални качества, както и за топлото ви отношение към нашите ученици! С пожелания 

към вас за здраве, успехи и много щастливи моменти! 

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. Нека делата на патрона ни 

водят чистите ви сърца и креативни умове към успеха и благоденствието!   

Наричат Елисавета Консулова- Вазова „майката на цветята“, защото в нейните любими 

цветни творби се уловя красотата на света и душевната чистота на талантливата 

художничка, съпругата на Борис Вазов, любящата майка и обществената деятелка! 

Инициативата за отбелязване на празника с творчески и литературен конкурас под наслов 

„ Пътят на цветята“ и „ Душата на цветята“ е посветена на най- обичаната тема в нейното 

творчество – цветята. Реализирахме прекрасна изложба във виртуална среда и отличихме 

най- добрите сред многобройните участници в конкурсите.  

Поздравления за призьорите в творческия конкурс  на тема "Пътят на цветята" 

 Рая Младенова и Снежана Иванова - ПЪРВО място          

 Божидара Думкова и Емилия Грешева - ВТОРО  място  

 Петя Илкова и  Лазарена Петрова - ТРЕТО  място  

Със специалната награда на директора са отличени и: 

 Алек Добрев-  за оригинална идея и умения  

 Модните дизайнери от 10а клас- за уникалност, вдъхновение и красота 

 Кристина Попова- специална награда за поемата „ Душата на цветята“ , 

съчетала в себе си  палитра от цветове, багри и емоции 

Честит празник на всички и нека винаги носим в сърцата си любимото училище- храм на 

знанието и таланта, пример за  всеотдайност, достойнство, приемственост  и чест!“ 

                                     ДАНИЕЛА ШОШОВА, ДИРЕКТОР  

 



 

 

 

 

 


