Уважаеми г-н заместник министър-председател и министър на отбраната;
Уважаеми г-н областен управител;
Ваше Високопреосвещенство;
Уважаеми г-н кмет;
Уважаеми г-н бригаден генерал;
Уважаеми представители на президентството;
Уважаема госпожо началник на РУО;
Дами и господа;
Скъпи ученици, колеги, родители, приятели
За мен е чест и удоволствие да застана на този площад и да ви кажа думи на благодарност и гордост.
Този ден – 03.06.2018 г. е много специален и ще остане в историята на града ни и на гимназия „К.
Фотинов“, защото днес бяха осветени и връчени знамето на IV – ти ученически гвардейски отряд и
тамбурмажора на II – ри ученически гвардейски оркестър.
Уважаеми гвардейци на ПГЕЕ, в ръцете си държите осветеното знаме, светинята която е давала и дава
сила и стимул на народите да вървят след нея и да правят чудеса от храброст. Дръжте се здраво за
българската земя, за великия български дух. Търсете и съхранявайте българските традиции, носете с
гордост този флаг и своята национална принадлежност – българската.
За нас днес е истински празник, тъй като ние сме първият град, в който на едно училище се връчва
знаме на гвардейски отряд и тамбурмажор на гвардейски оркестър. Отново първи! А в историята остават
първите.
Може би нашето училище е най-достойно за това, защото ние непрекъснато работим за съхраняване на
българщината с нашия хор за патриотични песни, с изявите на гвардейците и изявите на фолклорния ни
танцов състав. Ще продължаваме да вървим през годините с възрожденските идеи и дела и на нашия
патрон - Константин Фотинов.
С думи на благодарност искам първо да се обърна към д-р Денислава Ангелова, председател на
Асоциация „Докосни дъгата“ и инициатор на инициативата за създаване на ученически гвардейски отряди
и ученически гвардейски оркестри, без чиито усилия това събитие нямаше да се осъществи.
Уважаема д-р Ангелова, Благодаря Ви. От името на всички нас приемете този плакет в знак на
благодарност за Вашата упорита патриотична работа. Сигурен съм, че занапред в годините с Вашия жар и
ентусиазъм ще се родят и утвърдят в много градове от страната ни такива прекрасни отряди и оркестри.
Чакаме среща с нашите – вашите съмишленици.
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Уважаеми г-н зам. мин.-председател и министър на отбраната, Професионална гимназия
„Константин Фотинов“ Ви връчва плакета на училището в знак на благодарност към Министерството на
отбраната за съдействието и съпричастността, които ни оказахте. Вие отново доказахте своя патриотизъм с
действията си, а те са най-важни в живота на хората. Благодаря Ви!

Уважаеми ……………………………………… за мен е чест да връча
/представител на президентството/
плакета на гимназията на президентството в знак на благодарност за

неговата родолюбива политика и

опазване и съхраняване на нашите ценности във всички области на нашия живот.
Г-н Бригаден Генерал, приемете плакета на гимназията с думи на благодарност за участието на
Националната гвардейска част в церемонията по освещаването и връчването на знамето и тамбурмажора.
Вашите момчета ни изпълват с гордост и уважение. За нас е чест да носим тези униформи и да бъдем малка
брънка от Вашата гвардейска част. Тук, между тези ученици-гвардейци, може би са някои, които много
скоро ще се влеят във вашите редици.
Уважаеми г-н областен управител, Благодаря Ви за чудесните взаимоотношения, които имаме, за
Вашата отзивчивост и съпричастност към нашата работа.
Уважаеми г-н кмет, най-хубавия град за живеене в България днес е още по-хубав. Озарен от слънчева
светлина и грейналите лица на тези прекрасни млади хора понесли на крехките си плещи историята на
нашата Родина – България. Благодаря Ви за държавническото отношение към нашето училище.
Уважаема г-жо Началник на РУО, Вие сте се доказали като наш приятел и съмишленик. Щастливи
сме, че днес отново сме заедно, за да споделим нашата радост и гордост. Във Ваше лице РУО отново ни
засвидетелства своята подкрепа и уважение. Благодаря Ви!
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