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24 часа
Кметът на Велико Търново се хвана на голямо хоро пред общината
24.05.2015 14:21
Кметът на Велико Търново Даниел Панов се хвана на голямо хоро пред
сградата на общината. Градоначалникът не отстъпи по темперамент на
стотици танцьори и граждани, които се присъединиха към инициативата "Аз
обичам българските танци".
Преди това по централната улица на града премина пъстро шествие за Деня
на буквите, в което се включиха над 1500 ученици и деца от детските
градини.
Даниел Панов връчи наградата "24 май" в размер на 1000 евро, на найдобрият ученик в Търново. Тазгодишният носител на отличието е Михаела
Градинарова, абитуриентка на Природо- математическа гимназия "Васил
Друмев".
"Благодаря сърдечно на своите учители, които в съдбовните моменти ме
напътстваха. Учителят не е този, който преподава, а този, който вдъхновява.
Благодарна съм на родителите, които възпитаха у мен любов към науката и
на всеки един от вас, който допринесе да разширя светогледа си", каза
отличничката. Михаела има амбицията да учи медицина в България.
Наградата смята да инвестира в образованието си.
По традиция кметът отличи и носителите на наградата "Св. Патриарх
Евтимий Търновски". ЦДГ "Слънце" и Езиковата гимназия получиха отличието
"Колектив на годината". Учителят в училище "Бачо Киро" Валентина
Найденова бе удостоена с приза "Учител на годината" в начален етап, а
Снежина Стефанова от Езиковата гимназия бе обявена за "Учител на
годината" в гимназиалния курс.
Празничният 24 май започна с традиционната среща на кмета с дейци на
образованието, културата и изкуствата. На нея Даниел Панов награди 39
отличници от великотърновските училища. Старопрестолни грамоти
получиха изявени преподаватели, а след церемонията бе вдигната
наздравица.
24 часа
Сопот пак вади черешово топче срещу съдия-изпълнител
24.05.2015 12:42;

Жителите на Сопот отново ще отбраняват с черешово топче и жив щит
общината, в която във вторник трябва да влезе частен съдия-изпълнител, за
да разпродава оборудването й. Описани са компютрите на чиновниците,
сървърите, дивани, бюра и маси. В списъка е дори столът на кмета Веселин
Личев. На 12 май търгът се провали, след като инициативният комитет за
спасение на града направи блокада с черешево топче и не допусна
представителите на кредитора "ГСМ Пауър инженеринг". След преговори
управата получи отсрочка от две седмици, за да покрие задължението си от
4, 7 милиона лева към консорциума за построената преди 5 г.
пречиствателна станция. Борчът продължава да виси.
"Все още имаме надежда, че финансовият министър Владислав Горанов ще
ни разреши безлихвен заем от 3, 7 млн. лева. Искането е на бюрото му и
чака подпис", коментира кметът на Сопот Веселин Личев. По думите му при
неблагоприятен развой на събитията за общинската администрация ще бъдат
осигурени нови компютри и тя няма да спре работа.

Standartnews.com
Фандъкова: На прав път сме, щом празнуваме духовността
09:55 ч./24.05.15
„Щом празнуваме просветата и духовността, значи продължаваме да сме на
правилния път на развитие". Това каза пред "Фокус" столичният кмет
Йорданка Фандъкова по повод днешния празник. И изтъкна, че за нея той е
любим и обичан, както и за много други българи.
Доброто образование на децата ни е ключова ценност за всяко българско
семейство, изтъкна градоначалникът. „Така е било през вековете, надявам се
така да е и днес. Трябва да си даваме сметка, че именно нашата азбука и
книжовност и тяхното съхранение през вековете са това, което ни съхранява
и като народ, и като държава", обясни тя.
Не можем да не си даваме сметка на този ден, че е много важно да работим
за модернизация на българското училище, на българското образование, за
да може да са в крак с изискванията на новото време, с изискванията за
реализация на младите хора, обясни още Фандъкова.
„Отново напомням, че приемането на новия Закон за предучилищното и
училищното образование е ключово за това да осъвременим, да
модернизираме българското образование и да не говорим за него само в
празнични дни, а да виждаме резултатите всеки ден", добави столичният
кмет.
Много важен факт е, че в столицата са съсредоточени най-интересните
галерии, музеи, театри и е важна тази връзка между образованието,
образователната среда и културата, коментира тя.

„Много е важно да имат възможности за спорт, също така и за различни
извънкласни дейности, за занимания с изкуства", заяви Фандъкова и добави,
че Столичната община има ангажимент към базата, затова продължава с
изграждането на физкултурни салони. „Тази година в 98-мо училище в район
„Надежда" изграждаме физкултурен салон. Предстои разширение на Първа
английска гимназия. Също така спортни площадки както в училищата и в
детските градини, така също и изграждането на допълнителни центрове, в
които децата могат да спортуват", посочи тя. „Тази година ремонтираме и
басейни в няколко столични училища, както и физкултурни салони", заключи
Фандъкова.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще участва в празничното шествие по
улиците на столицата, което започва в 10 часа.
Mediapool.bg
България празнува Деня на българската просвета и култура
"За да има бъдеще, трябва да развиваме делото на светите братя
Кирил и Методий"
12:15 | 24.05.2015
"В настоящия век на динамични промени пред нас се изправя отговорността
да формираме образовани и отговорни граждани. За да успеем в епохата на
глобалните мрежи и на високите технологии, трябва да изградим икономика
на знанието. Към непреходния възрожденски идеал за просвещение трябва
да добавим най-добрите достижения на модерното време. Бъдещето е на
иновациите, на човешкия талант и знание. За да успеем в бъдещето, трябва
да дадем тласък на народното просвещение. За да има бъдеще, трябва да
развиваме делото на светите братя Кирил и Методий".
Това каза президентът Росен Плевнелиев по време на традиционната
церемония по повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост пред Националната библиотека "Св. Св. Кирил и
Методий" в София в неделя.
"Българите са специален народ. Малко са народите, които имат своя азбука,
малко са тези, които успяха да дарят светлина на другите”, каза по-рано
пред журналисти и гости в президентството Росен Плевнелиев,
посрещайки първите посетители на изложбата, представяща най-стария
препис на "История славянобългарска".
Денят на светите братя Кирил и Методий бил отбелязван като църковен
празник още през XI век, а като всенароден Ден на просветата е честван за
първи път през 1851 г. в Пловдив. Тогава в епархийското училище „Св. Св.
Кирил и Методий" по инициатива на Найден Геров се организира празник и
ученическо шествие.

Тази неделя в 10.30 часа президентът и министърът на образованието и
науката Тодор Танев поведоха празничното шествие от фонтана пред
Археологическия музей заедно с министри, народни представители и
общински съветници. По-късно към шествието се присъединиха научни
работници, ректорът на Софийския университет професор Иван Илчев, както
и кметът на София Йорданка Фандъкова. Шествието мина и покрай сградите
на Българската академия на науките и Софийския университет, за да
завърши пред Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".
На тържествената церемония, започнала под звуците на „Върви народе
възродени”, присъства и патриарх Неофит, отслужил преди това празнична
света литургия в храма "Свети Александър Невски” и молебен за здраве и
благоденствие на българския народ.. Първокласници от 60-то училище „Св.
Св. Кирил и Методий” носеха трицветни балони и буквите от българската
азбука.
"24 май е ден велик на духа и просветата, на възкресението, на новите
надежди", пише титанът на българското слово Иван Вазов. 24 май е празник
на българската идентичност на нашето самочувствие на древен и културен
народ, на народ с мисия и бъдеще”, каза още президентът Росен Плевнелиев
по време на официалната церемония пред Националната библиотека.
"Няма друг ден, в който сърцата ни така истински да трепнат. Виждаме и
днес греещите лица на нашите деца. Преди повече от век и половина
трескава еуфория обхвана българските земи. От векове не изгасва искрата
на просветата. Всеки исторически възход на българите е озаряван от
светлината на писаното слово. Българката книга дава сили на нашия народ.
Гордея се, че днес в президентската институция са изложени хилядолетните
примери на българското слово", заяви Плевнелиев.
Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че предизвикателството на
днешния ден е да разпространим доказаните и успешни модели в
българското образование във всички училища. Това е и много важна задача
за модернизация на българското образование, това е и задачата на новия
закон за предучилищно и училищно образование - той се гради на добрия
опит на учители и училища, чийто възпитаници постигат високи резултати на
световно ниво, добави кметът на София. Тя даде пример със Софийската
математическа гимназия, доказала се чрез успехите на своите ученици.
Празникът беше отбелязан и с поднасяне на венци и цветя пред паметника
на светите братя Кирил и Методий, стихове и песни. В символиката на
извисяващия се дух, балони с буквите от азбуката полетяха нависоко към
небето.
До 16 часа в неделя вратите на президентската институция по традиция са
широко отворени за посетители, а в Гербовата сала е подредена изложба, на
която може да се види най-старият препис на "История славянобългарска" –
Котленският, изготвен от Софроний Врачански преди 250 години.
Сред експонатите е книгата "Часословец", отпечатана от първия български
печатар Яков Крайков във Венеция през 1566 г., "Стематография" на
Христофор Жефарович, издадена във Виена през 1741 г., както и

Периодическото повсемесечно списание "Любословие", издавано в Смирна
през 1844-1846 г. Списанието поставя началото на българския периодичен
печат.
Представени са и завещанията на Иван Н. Денкоглу от 1860 г. и на Евлогий
Георгиев от 1882 г., с което големият родолюбец дарява 6 млн. златни лева
за построяване и поддържане на сграда на Висше училище в Княжество
България, първият проектозакон за отваряне на Висше училище в София от
1888
г.,
както
актове
за
разкриване
на
първите
български
следосвобожденски образователни институции. Експонатите са от фонда на
Централния държавен архив.
Посетителите на президентството могат да се запознаят и с Рапорта на
йеромонах Неофит, председател на Българската църковна община в Солун,
до екзарх Йосиф за тържественото отпразнуване на Деня на светите братя
Кирил и Методий, от 12 май 1904 г. Експозицията включва още оригинални
документи, учебни помагала и пособия, използвани в българските училища
през Възраждането и в първите десетилетия след създаването на Третата
българска държава.
Празнични шествия се проведоха в цялата страна.
Starazagorautre.bg
Бели гълъби и балони с буквите полетяха над Стара Загора
24 май 2015, 12:09
Хиляди граждани изпълниха площада пред общината и улиците
Под звуците на "Питат ли ме дей зората", 100 бели гълъба полетяха в небето,
заедно с буквите от българската азбука, окачени на разноцветни балони,
освободени от ръцете на малките "Траянци". "Върви, народе възродени" и
химнът на Република България, изпълнени от представителния Общински
духов оркестър и хора на Държавна опера Стара Загора, която тази година
празнува 90-годишен юбилей, дадоха начало на общоградското тържество в
областния град. Хиляди граждани в празнично настроение, с цветя и
знаменца, изпълниха площада пред общината и улиците в централната
градска част на Стара Загора.
Националния флаг, знамената на Стара Загора и ЕС бяха издигнати от
носителите на наградите "Стара Загора" и "Млада Загора", с които в
навечерието на празника бяха удостоени поетът Таньо Клисуров, трупата на
Държавен куклен театър - Стара Загора с директор Дарин Петков , ЦДГ № 25
с директор Татяна Мирчева, Господин Балъкчиев – директор на ОУ "Кирил
Христов" и Теодора Кючукова – ученичка в 12 клас на Търговска гимназия
"Княз Симеон Търновски".
В тържественото си слово кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров
подчерта, че "придобиването на българския език е събитие уникално по своя

характер." "24-ти май не е поредната дата която празнуваме. Благодарение
на писмеността и културата, ние придобиваме своята идентичност, своята
уникалност като народ, обединяваме се. Това ни сплотява и ни прави равни
на всички европейски народи, които имат собствена писменост и култура",
каза кметът. Той призова да се гордеем, със своята история, с това което сме
дали на света, и с това, което ще бъдем.
"Искам специално да поздравя всички учители, които неуморно се трудят
писмеността, културата на България, да е жива, да я има и да се предава на
бъдещите поколения! Нека да не скланяме никога глава и продължаваме да
гледаме напред към едно по-добро бъдеще. Благодаря ви, честит празник!,
каза още Живко Тодоров.
Празничното шествие начело с кмета, председателя на Общинския съвет
Емил Христов, народни представители, общински съветници, областния
управител Георги Ранов, зам.-кметовете Йордан Николов, Иванка Сотирова,
Янчо Калоянов, представители на общинската администрация, културни
институти, обществени организации и гости на града, беше поведено от
националното знаме, флаговете на ЕС и Стара Загора и портрета на Светите
братя Кирил и Методий, носени от учениците от гимназията с преподаване на
чужди езици "Р.Ролан".
След шествието празникът продължи с изяви на малките таланти на Стара
Загора. На открито на площада пред общината се изявяват вокална студия
"Розов свят", "Звездопад" с ръководител Мариана Димитрова, "Маргаритки" с
ръководител Радост Младенова, школата по латиноамерикански танци и
елегантните мажоретки с ръководител Цвета Владева към "Център за наука,
култура и изкуство".
Plevenutre.bg
Проф. д-р Димитър Стойков: Нашата идентичност в европейското
семейство е неоспорима
24 май 2015, 07:00
Кметът на Плевен с приветствие по повод 24 май
Кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков с приветствие по случай 24
май:
"Уважаеми плевенчани, скъпи млади хора, мили деца, имам честта да
поздравя всички вас със светлия празник 24 май - Ден на българската
просвета и култура и славянската писменост.
24 май е ден на възхвала на грандиозното дело на първоучителите - Светите
братя Кирил и Методий, и техните последователи. Ден на поклон пред
всички, призвани да служат на познанието, творчеството, духовните
ценности. Ден на дълбоко уважение към хората, които градят личности. Ден
на удовлетворение, че нашите млади хора достойно представят родината

пред света. Ден, в който всички ние с гордост можем да кажем, че нашата
идентичност в европейското семейство е неоспорима – с нашата кирилица, с
нашата култура, с творческия гений на нашата нация. Твърдо вярвам, че
родители, учители, дейци на науката и културата, общественици можем и
трябва заедно да осигурим възможности младите ни поколения да продължат
да пишат българската история със своите постижения, успехи и завоювани
признания.
От все сърце пожелавам здраве, успех и енергия на всички, чието ежедневие
е тържество на просветата и духовността! Честит празник!
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДМН КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Velikotarnovoutre.bg
39 ученици се окичиха с лентата „Отличник на община Велико
Търново”
24 май 2015, 14:14
Кметът удостои 77 търновци за цялостен принос в развитието на
науките и културата
По време на празничната наздравица в Ритуална зала на Община Велико
Търново днес кметът Даниел Панов удостои с награди и отличия ученици,
преподаватели и дейци в културни институции. 39 ученици от училищата на
Старата столица бяха удостоени с лента "Отличник на община Велико
Търново". Тримата номинирани за "Ученик на годината" получиха ленти
"Отличие на община Велико Търново. 77 души получиха почетна
Старопрестолна грамота за цялостен принос в развитието на образованието,
науките, изкуствата и културата.7 преподаватели бяха отличени за върхови
постижения в областта на образованието.
В приветственото си слово кметът заяви : "Това е един от малкото безспорни
български празници. Това е българският национален ден. Празник, който ни
обединява и извиква у нас само най-светли и радостни чувства и настроения.
За, нас, Великотърновци, този ден е особено важен, красив и емблематичен.
Това е така, защото ние имаме честта, но и отговорността да съхраняваме
българската идентичност, да осигуряваме приемствеността, да пазим
българският дух. Искрено и сърдечно благодаря на всички за това, че отново
бяхме, сме и ще бъдем заедно в подготовката и реализацията на важните
събития в областта на духа. Партньорството между училищата и
университетите, творците, културните институции, учените, църквата и
духовенството заедно отново са гаранция за това, че споменаването на
Велико Търново ще предизвиква уважение и респект винаги и навсякъде. Че
за града ни ще се мисли и говори като за един от стожерите на
българщината, като за средище на българските образование, култура, наука,
изкуства и духовност. Благодаря на всички за готовността да продължим да

работим заедно за престижа и авторитета на любимият ни град и общината.
Благодаря на всички, които със своите идеи и креативност, с всекидневните
си усилия, с организираните и провеждани събития показват защо Велико
Търново е най-българският, най- духовният град в Отечеството"заяви г-н
Панов.
БТА
Кметът на Перник Иван Иванов връчи награди на 91 дейци на
образованието и културата
24 май 2015 / 16:08
Кметът на Перник Иван Иванов връчи награди на 91 дейци на образованието
и културата, на 4 учебни заведения, на Народното читалище "Пробуда 1935" и на Камерния оркестър "Орфей". Представители на Випуск 2015
предадоха символичното "Знаме на знанието" на ученици от Випуск 2016.
Преди това училищните знамена преминаха в тържествен парад. Иван
Иванов благодари на всички просветни и културни дейци за съхранението и
развитието на духовността в Перник. Своя поздрав поднесе и областният
управител Ирена Соколова. Концерт под наслов "Талантите на Перник"
изнесоха даровити деца от региона.
БТА
Кметът на Смолян връчи отличия на 20
образованието, културата и журналистиката

изявени

дейци

на

24 май 2015 / 15:23
Кметът на Смолян Николай Мелемов връчи днес отличия на 20 изявени дейци
на образованието, културата и журналистиката. Смолян отбеляза Деня на
българската просвета и култура с празничен концерт в Родопския
драматичен театър. Сред отличените с годишната награда на Община Смолян
по повод на 24 май са журналистите Георги Узунов - главен редактор на в.
"Родопи вест", и Сийка Суркова - кореспондент на в. "Преса". Николай
Мелемов връчи Златен плакет на Художествената галерия в Смолян, който е
присъден съгласно решение на Общинския съвет.
БТА
Кметът на Кърджали отличи трима абитуриенти със "Стипендия
Кърджали"
24 май 2015 / 14:44

Трима абитуриенти бяха отличени с едногодишна "Стипендия Кърджали", за
постижения в международни и национални олимпиади и конкурси. Тя бе
връчена за девета поредна година. Отличията си Николай Илиев, Антония
Панайотова и Иван Герганов получиха от кмета инж.Хасан Азис по време на
общоградското честване на днешния Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост. Инж. Хасан Азис връчи още 18 индивидуални и
една колективна награда на изявени ученици, представили достойно
общината на национални и международни конкурси, олимпиади, състезания
и фестивали. Отличия на петима изявени абитуриенти бяха връчени от
Ротари клуб - Кърджали. За своя професионализъм, всеотдайна работа,
обективно отразяване с грамоти и плакети бяха удостоени 37 учители,
директори на учебни заведения, детски градини, общественици и
журналисти. С колектива награда, общинското ръководство отличи и
колектива на Регионален исторически музей - Кърджали. Тържествата по
случай 24 май в Кърджали започнаха с шествие на представителните
блокове на учебните заведения в града. По традиция празничният ритуал се
състоя пред Паметника на Освободителите в Градската градина. Официални
гости на събитието бяха народните представители от ГЕРБ и ДПС Цвета
Караянчева и Мустафа Ахмед, заместник-областният управител Селвие
Ахмед, общественият посредник Расим Муса, отец Петър Гарена, началникът
на Регионален инспекторат по образование Гроздан Колев.
БТА
Кметът на Ловеч удостои с барелеф "Св. Св Кирил и Методий" и
почетна значка изявили се учители
24 май 2015 / 13:27
Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев удостои с барелеф "Св. Св Кирил и
Методий" и почетна значка изявили се учители по повод деня на българската
просвета и култура и славянската писменост. Това стана на официална
церемония на сцената в стария квартал "Вароша" в Ловеч. С барелеф "Св.
Св. Кирил и Методий" бяха отличени петима учители, а седем получиха
почетна значка на Ловеч. Празникът беше отбелязан с дефиле, в което се
включиха стотици учители, ученици, дейци на просветата и културата и
граждани. Под звуците на общинския духов оркестър всички присъстващи на
площад "Тодор Кирков" пяха заедно "Върви, народе възродени". Сред
официалните гости на празника бяха ловчанският митрополит Гавриил и
народните представители Корнелия Маринова и Антон Долапчиев. В словото
си митрополит Гавриил припомни делото на светите братя, които по думите
му в малък период от време успяват да обхванат цялото фонетично богатство
на славянския език и да създадат букви за всеки звук. "По този начин
славянският език само за няколко години достига византийския, създаван

столетия. Нека така възпитаваме младите хора, че те да станат достойни,
като учениците на Свети Кирил", пожела ловчанският митрополит. Празникът
в Ловеч ще продължи тази вечер. От 18.00 часа на сцената на площад
"Тодор Кирков" ще бъде връчена ежегодната персонална награда за
постижения в областта на културата "Ловешки меч", чийто носител тази
година е поетесата Екатерина Пенчева, а половин час след това ще започне
празничен концерт на ансамбъл "Българе".
Агенция „Фокус“
Заместник-кметът на Велико Търново Снежана
приветства футболният отбор на село Ресен

Данева-Иванова

24 Май 2015 | 14:42
Велико Търново. Заместник-кметът на Община Велико Търново Снежана
Данева-Иванова приветства футболният отбор на село Ресен, който спечели
А"областна футболна група, съобщиха от пресцентъра на общината. Тя
обеща и в бъдеще подкрепа от страна на общината на футболният отбор и на
всички клубове, които се развиват и имат постижения. Купата на отбора бе
връчена от Секретаря на зонален съвет по футбол Велико Търново Игор
Бакьов. На тържеството бяха връчени множество индивидуални награди и
отличия.
Агенция „Фокус“
В момента се провеждат
"Подземен град” в Бургас

укрепителни

дейности

в

атракциона

24 Май 2015 | 14:28
Бургас. В момента се провеждат укрепителни дейности в атракциона
"Подземен град” в Бургас. Това каза за Радио „Фокус”– Бургас кметът на
община Бургас Димитър Николов. Той обясни, че ремонтните дейности се
извършват заради безопасността вътре, в самите тунели. По думите на кмета,
се очаква техническата експертиза за това как да се гарантира
преминаването на посетителите така, че да няма рискове от срутвания и
затваряне на галерии. Николов допълни, че атракционът се изгражда със
средства чрез кредит. "Борихме се да осигурим грантово финансиране от ЕК.
Предпочитаме да вземем парите като грант. Може би, ще удължим срока на
завършването, за да кандидатстваме за грантовата схема”, каза още кметът
Николов. Атракционът „Подземен град” се изгражда в бившите
бомбоубежища в Морската градина. В началото на годината бе открита
подземна вода, която възпрепятства ремонтните дейности. В тази връзка
бяха извършени аварийни работи и сондажи.В най-новата придобивка на

Бургас ще има интерактивни игри и зали, в които хората ще могат да станат
участници в самия декор. Ще има активен, пасивен декор, мултимедии, 3D
прожекции. По цялото трасе ще се минава през различни зали.
Агенция „Фокус“
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова изпрати поздравителен
адрес по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
24 Май 2015 | 13:46
Казанлък. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова изпрати
поздравителен адрес по повод 24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост, съобщиха от пресцентъра на общината.
„Уважаеми дейци на българската книжовност, просвета и култура, Скъпи
ученици и абитуриенти, Приемете моите най-сърдечни поздравления по
случай най-светлия празник на духовността, писмеността и просветата – 24
май! Това е денят, в който под трепетните звуци на „Върви, народе
възродени!“ всички ние се прекланяме пред силата на българското слово и
отдаваме почит на онези светли личности, съхранили во веки българската
идентичност и духовни ценности. 24 май е денят на нашата духовност, на
онова, което ни е запазило като българи – от Паисиевата история, през
българската екзархия, през будителите на Възраждането, през творците на
родната класика и световноизвестните ни учени и творци, до букета за онзи
учител, който е направил човек всеки един от нас. Всички наричаме този
празник най-светлия, най-обичания – Празника на славянската писменост,
на българската просвета и култура. Това е денят, в който по-емоционално
усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация. Българското
слово от древни времена има своята писменост, своя знак върху културното
минало, настояще и бъдеще на света. Ние, българите, трябва да се гордеем с
делото на светите братя Кирил и Методий всеки ден, защото писмеността е
вечният ни завет, запазил народа ни през вековете. И имаме хиляди поводи
да бъдем с високо вдигнати глави, да бъдем горди с миналото си и да вървим
уверено напред”, се посочва в поздравителния адрес на кмета.
Агенция „Фокус“
Петя Чапевова, зам.-кмет на община Созопол : Грамотният човек е
силен човек
24 Май 2015 | 12:59
Созопол. Грамотният човек е силен човек, защото знае какво прави и как да
го направи. Това каза за Радио „Фокус”– Бургас по повод 24 май – Денят на

славянската писменост и култура заместник-кметът на община Созопол, Петя
Чапевова. Тя поздрави съгражданите си с празника и на първо място им
пожела здраве. „Мисля, че доста неща успяхме да направим за града и за
общината. Искрено се надявам да продължаваме все по-упорито”, допълни
тя. Чапевова пожела на Созопол силен туристически сезон.
Дарик нюз
Поздравление на кмета на община Габрово Таня Христова по случай
24 май
24 май 2015 11:20
Уважаеми съграждани,
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост заема
винаги особено място в преживяванията и спомените на всеки един от нас.
Говорим с признание за ролята на учителите като носители и пазители на
познанието, като просветители. Очакваме от тях да развият талантите на
децата ни, да ги възпитават и насърчават за добри постъпки.
Изказваме почитта си на хората, творящи наука и изкуство и вярваме, че
животът ни е немислим без техните открития и творби. Те издигат и
възвеличават човешкото у нас и ни правят по-добри, по-модерни, можещи и
съзидателни.
Вярваме, че младите хора са запазили изконното любознание на българина и
ще търсят отговори и решения извън пределите на постигнатото познание.
Ще подходят с цялата непокорна увереност, че няма невъзможни неща,
защото ще са повече знаещи от нас. Надяваме се, че ще бъдат смели, за да
сбъднат мечтите си.
Днешният празник ни прави горди, че сме онази градивна част от
европейската цивилизация, без която тя не би била така богата, пълна със
смисъл и изразителност. Горди сме, че сме положили началото на
славянската култура, която възхвалявайки божественото, е обърнала взор и
към човешкото.
Нека радостните емоции от днешния празник ни вдъхновят да бъдем познаещи, по-съзидателни и повече търсещи.
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост!
Таня Христова
Кмет на община Габрово

