
Уважаеми колеги, гости, родители и приятели! 

Скъпи зрелостници! 

Имам удоволствието и честта като директор на ПГД „Ел. Вазова“ да ви 

поздравя  в  момент, когато с трепет и вълнение очаквате да получите своите 

дипломи за средно образование и СПК- доказателство за усилията ви през 

последните няколко години, в които бяхте ученици на Гимназията. С гордост 

и вълнение поздравявам вас и вашите учители за достойното ви представяне на 

държавните зрелостни и квалификационни изпити. 

Днес вие се сбогувате с детството за да се устремите напред с надеждата и 

увереността, че най- доброто предстои. Днес е денят на вашето дипломиране! 

Изминали са 5 години  - моменти на вълнения, лични успехи, екипна работа, 

изпитания на волята и ума,  понякога сълзи, а друг път мигове на  щастие и 

удовлетвореност. Някои от вас ще поемат към избрания университет в 

България или чужбина, а други ще се реализират в света на бизнеса. Направете 

избора си мъдро и отговорно. 

Постъпвайте правилно! Стъпвайте смело! Живейте достойно! Отстоявайте 

себе си! Бъдете дизайнери на своето бъдеще! 

Запазете спомена за любимото училище като храм на знанието и мъдростта, 

където намерихте добри приятели и научихте ценни житейски уроци.Помнете 

учителят- вълшебник, който от плахи и неуверени хлапета, пристъпили прага 

на Гимназията в далечната 2016год, ви превърна в истински и достойни 

личности.  Правейки първите стъпки в света на възрастните, там ще ви очакват 

редица предизвикателства, мигове на успех и удовлетвореност, както и 

моменти на доказване, и съпричастност към болката и любовта. Докажете , че 

сме ви подготвили за тях. 

Мили пораснали момичета и момчета! Следвайте мечтите си, бъдете 

целеустремени и знайте, че светът ви очаква, нуждаейки се от вашата 

креативност, талант и доброта. Вие сте творците на новия ден- знаещи, 

можещи, притежаващи морални и професионални качества- гаранция за 

бъдещите ви успехи и реализация. 

Връщайте се при нас, когато се радвате и успявате, или когато сте изплашени 

и уморени само за една усмивка, блага дума, приятелски съвет или подкрепа. 

Вратите и сърцата ни винаги ще са отворени за вас.  

Вие имахте своето светло присъствие в училище ни и ще оставите ярка следа в  

историята на Гимназията!  

Желая ви попътен вятър и на добър час, Випуск 2021година! 

Даниела Шошова, директор ПГД „ Ел. Вазова“ 


