
 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС 

 

 

ДО Г-ЖА БИСЕРКА КАМЕНОВА 

ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ВИДИН 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАМЕНОВА,  

 

За мен е голяма чест да Ви поздравя по случай 135-тата годишнина на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Тази достойна за всяка една съвременна 

образователна институция възраст е повод за заслужена гордост от 

постигнатите резултати и спечеленото обществено уважение. Приемете 

моите най-искрени благодарности към всички учители, възпитатели и 

служители, които през годините и до днес ежедневно, с неуморния си труд, 

отдаденост и обич градят авторитета на училището. 

Няма по-отговорна мисия от образованието на поколения деца и 

създаването на знаещи, можещи, талантливи, възпитани и мотивирани 

личности, които с еднакъв успех да се реализират както в личния живот, така 

и в професионалното поприще. Учителите от СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ винаги са се справяли прекрасно с тази задача и до днес всички, 

завършили училището, го носят в сърцата си и често намират обратен път 

към него чрез незабравимите уроци и красиви преживявания. Радвам се, че 

съм изградила основата на музикалното ми  образование с помощта на моите 

учителите – не само истински професионалисти, но и изключителни хора. 

Горда съм, че завърших с отличен успех СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 

2007 година, факт който ме мотивира да продължа обучението си в Румъния 

и по-късно да работя в сферата на образованието. В качеството ми на 

преподавател, се старая винаги да бъда модел за моите ученици и често им 

разказвам за любими моменти от концерти, конкурси и извънкласни 

дейности.  

Продължавайте достойно да изпълнявате своя дълг и бъдете сигурни, 

че Вашите усилия не остават незабелязани, защото няма по-голяма награда 

от любовта на учениците и мястото, което заемате в сърцата им.  

Пожелавам на Вас и на колектива на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ още 

много години удовлетворителен професионален живот, успехи, здраве и 

лично щастие!  



 Честит празник! 

 

С дълбоко уважение: 

Проф. д-р Елена Маринова 

Профилирана гимназия в областта на изкуствата „Марин Сореску” 

Национален Колеж по Педагогика „Стефан Велован“ 

 

Крайова, Румъния 
 


