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КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО 

 

   Уважаеми гости, скъпи колеги, скъпи ученици, безкрайно съм 

развълнувана от всички мили поздрави отправени днес към нас, от букета 

от песни и танци, той който успя да съчетае голямата любов от любовта  

към бога до любовта към хората, стопли нашите сърца и запали искрицата 

на коледното настроение, като нека се надяваме – ще прерасне в буен огън. 

Благодарим Ви , мили деца, благодарим Ви от сърце. 

На всички присъстващи тук, аз искам да напомня , че днес е Игнажден. 

Това е денят по който се съди от хората, които дойдат в дома ни, каква ще 

бъде годината. Днес в нашия дом имаме щастието, скъпи гости  да бъдат 

зам.-кметът на Бл-град – г-н Асийски. Вие г-н Асийски пръв влязохте в 

нашия дом и ние Ви благодарим. Във ваше лице ние ще храним надежда за 

по-добро, по-спокойно и по-мъдро ръководство на нашите управляващи. 

   Скъп наш гост е и г-жа Златанова- директор ДСК Благоевград. 

Нека вашето присъствие г-жа Златанова ни даде надеждата следващата 

година да е по-богата от тази, която си отива и дано поне за VІІ тя не бъде 

безпарична. 

Благодарим на г-жа Вера Въчкова – представител на УН, затова, че днес е 

тук. Благодарим и на г-жа Любенова, че също е сред нас , защото към тях 

ще отправим надеждата за здраве. 

Благодарим на г-н Гатев и на г-н Бозалъков, на г-н  Янчеви на г-н 

Поповски, че също са сред нас, защото приемайки клуб “Арион” и тези 

личности с богато сърцев нашия дом ние ще приемем присъствието на 

целия букет от елит, финес, престиж. Нека той раздвижи духа на всички 

наши ученици и учители. 

И накрая бих искала да изкажа специално благодаря на Ани Златкова – 

наш родител, представител на АУБ и на всички вас, скъпи колеги, към 

които отправяме надеждата за наука и знание, за много мъдрост и 

благоприличие в нашия скъп дом – VІІ СОУ. 

А сега е ред на коледния късмет, нека и ние разчупим нашия бъдник и да 

видим кой ще отнесе късмета. 

 

 

 

 

 



 


