
 

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ 

 

На 24 май в Община Главиница бе отбелязан един от най хубавите български национални празници - Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. Денят на буквите, на просветата, на духа! И на гордостта на поета, написал „че 

и ний сме дали нещо на света – на вси славяни книги да четат.“ Защото българското слово от древни времена има своята 

писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. 

В този ден се прекланяме и пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждат духовната крепост на 

знанието! Идентичност, на тези, които възпитават поколенията . 

С тържествена програма празникът се проведе на украсената сцена на гр. Главиница и в него се включиха учители и 

ученици от СУ “Васил Левски“ гр. Главиница, общинско ръководство, множество граждани и гости на града. 

След тържествената церемония по посрещането на знамето на училището, директорът на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница 

– г-жа Нефие Раим и кметът на Община Главиница – г- н Неждет Джевдет поздравиха всички присъстващи на празника и 

приветстваха абитуриентите с пожелание за успешно дипломиране и добра личностна и професионална изява в бъдеще. 

Номинираните ученици с изявени дарби и творчески заложби за постигнати от тях успехи на областни и национални нива 

получиха  плакети, грамоти и подаръци. 

За цялостен принос в образованието специални плакети, подаръци, поздравителни адреси и цветя получиха номинираните 

учители от СУ „Васил Левски“ гр. Главиница и пенсиониралите се учители през изминалата година.  

Наградени бяха учениците и техните преподаватели от СУ “Васил Левски“ гр. Главиница, които взеха участие в Проект за 

младежки и спортни прояви на община Чорлу, Р. Турция. 

В категория „Първенец на Випуск – 2021“  бе  номиниран Едис Сюлейман, ученик от XIIа клас, при СУ “Васил Левски“ гр. 

Главиница. 

Наградите се връчиха от кмета на Община Главиница и директора на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница. 

Тържеството продължи с програма, в която взеха участие ученици от училището. 



 



                 



 



 

                                 

 



 

 

 



 

 

                                                                                       

 

 



 



 

 



 


