
 

 

Приветствие на Албена Иванова-Неделчева - директор на 

СУ „Сава Доброплодни“ по повод отбелязване на 197 години от 

рождението на Сава Доброплодни 

Скъпи ученици, уважаеми учители, родители, гости ! 

По традиция днес отбелязваме патронния празник на нашето училище. 

В този ден отдаваме дължимото на нашия патрон, Сава Доброплодни – 

български книжовник, театрален деец, общественик и учител,свързал 

завинаги живота си с град - Шумен.  Дни като този ни напомнят, че колкото 

и трудно да е времето, каквато и да е ситуацията, българският дух има 

силата да преодолее всяко препятствие, да прескочи всяка трудност. А когато 

съзнанието на един народ е будно, то бъдещето и просперитета му са 

подсигурени.  

Тази вечер вие, скъпи ученици и колеги, показахте, че сте достойни 

последователи на този родолюбив българин, с вашите изпълнения доказахте, 

че добрата образователна традиция е достигнала своето усъвършенстване 

чрез изявата,  силата и въздействието на таланта. Накарахте ни да разберем 

защо СУ“Сава Доброплодни“ е най-желаното, най-търсеното училище. 

Защото това е  мястото, от където започват мечтите ви и   



мястото,  където те ще получат шанса да се реализират.Защото нашето 

училище е част не само от родната България, но и от обновена Европа.  

Скъпи ученици, желая Ви усърдност и амбиция в овладяването на 

знанията и не забравяйте, че полетът на крилете на младостта е най-

високият, най-свободният и недостижим,  той чертае нова траектория, 

създава нови хоризонти  и сътворява красота! 

Уважаеми колеги, пожелавам Ви здраве и неизчерпаеми сили, за да 

продължим традицията нашето училище да бъде знак за качествено 

образование, оригиналност и висок професионализъм! Работете така, че да 

задържите нашите деца в нашето училище, в нашия град, защото Шумен го 

заслужава, защото какво по-голямо щастие от това да видите как делото на 

нашите възрожденци, делото на Сава Доброплодни и вашето дело са 

продължени от бъдещото поколение в собствения ви град.  

Уважаеми родители, съхранявайте идеалите, за които са се борили 

предците ни, отстоявайте ги  в настоящето и ги предавайте на вашите деца, 

защото  те са нашето бъдеще! 

Празникът на училището е личен празник на всеки от нас. Но винаги 

като на всеки празник има и отличени, такива, които са работили усърдно, 

които са се състезавали и побеждавали. Едни такива ученици скоро ще 

отлетят от нашето училище, и специалната награда тази вечер е за   



тяхната всеотдайност, упоритост, за техния талант, за радостта и 

гордостта, които ни накараха да изпитаме. 12 а - Илияна Величкова, 12 б - 

Радостин Емануилов, 12 в, профил Изкуства - хореография, и за техния 

ръководител Борис Иванов. 12 г - Йордан Йорданов, Кристина Петкова, 

Лиляна Младенова 

Наградите ще поднесат, най- малките, но надявам се достойни техни 

последаватели, първокласниците от СУ“С.Доброплодни“. 

Изказвам признателност и уважение на всички, които градиха  

училището  през тези  55 от създаването му. 

Благодарност към тези, които с труда и всеотдайността си го 

превърнаха  в училище по изкуствата и то вече 25 години с гордост носи 

имиджа на различното, единствено, уникално училище в област Шумен. 

 

Честит празник на всички, които чувстват „Сава Доброплодни“ свое 

училище! 

.  

 

Албена Иванова -Неделчева 

       Директор на СУ „Сава Доброплодни” 


