
Уважаема госпожо Директор,  

Уважаеми учители и ученици! 

Щастлива съм да Ви поздравя най-сърдечно със 135 - годишния юбилей на 

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, като Ви желая здраве и вдъхновение, 

лични и професионални успехи! 

Голяма чест за мен е, че бях възпитаник на тази престижна образователна 

институция с десетилетни традиции. Никога не съм се съмнявала в избора си, защото 

училището е уникално с предлаганите специалности и възможности за развитие в 

областта на изкуствата. Аз пазя много скъпи спомени за годините прекарани в него, тук 

получих начален старт, пораснах и направих първите си стъпки в света на 

изобразителното изкуство и живописта. Това е така, защото ми преподаваха 

компетентни и прекрасни учители, призвани да бъдат учители-вдъхновители! 

Вълнуващи и интересни бяха часовете ни при г-жа Корнелия Асенова, г-жа Елисавета 

Николова, г-жа Красимира Младенова. Специални благодарности дължа на класната ни 

ръководителка г-жа Лариса Нешева, която впечатляваше с добротата си и винаги и във 

всичко ни подкрепяше.  

Особено любими ни бяха арт-заниманията в ателиетата при художниците г-н 

Веселин Маринов – Нацин, г-жа Бисерка Вълканова и г-н Васил Велков. Признателна 

съм им, защото имат голяма заслуга да заобичам изкуството. Това се оказа 

предпоставка да продължа да изучавам изобразително изкуство и да се посветя на 

преподаване на живопис, на студенти-художници. 

Изказвам благодарност към всички бивши и настоящи учители, защото с много 

труд и усилия се грижеха за учениците си и продължават да формират поколения млади 

българи, които чрез образованието и изкуството си прославят нашето училище и 

любимия ни град Видин. 

Скъпи ученици, 

Бъдете упорити и търсете знания, развивайте талантите си за да имате 

самочувствие и увереност, да превърнете мечтите си в реалност! Имате солидна опора, 

на която да разчитате в лицето на Вашите учители. Уважавайте усилията им, защото 

това на което Ви учат е безценно и Ви позволява да станете по-добри, можещи и 

уверени в себе си хора. 

Пожелавам на целия колектив да съхрани своя ентусиазъм, да следва добрите 

традиции утвърдени в дългогодишната история на институцията и да продължи в 

търсенето на нови перспективи, за успешното развитие на нашето СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“. 

 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 

 

 

Май 2020 г.                                       Доц. д-р Диана Захариева 

гр. Благоевград                                   (възпитаник на „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин) 

 

 
 



 

 



 

 


