
Кметът Николай Митков с послание към зрелостниците от Випуск 2021 

 

  На 23 и 24 май, кметът на Община Първомай Николай Митков поздрави лично всеки 

един от зрелостниците на ПГСС ,,Васил Левски” и СУ ,,Проф.д-р Асен Златаров”. По 

време на тържествения ритуал за изпращане на абитуриентите, градоначалникът връчи 

на всеки един паметен плакет със Знака на града, честити им завършването и пожела: 

,,Успявай!” и „На добър час!“.  

  Младите хора на Първомай преминаха по червения килим на славата и поеха по пътя 

на живота.  

   

Ето и посланието, което Николай Митков отправи към всички завършващи от Випуск 

2021: 

     
 До зрелостниците 

 от учебните заведения 

 на територията на община Първомай 

  За мен е удоволствие, в този тържествен ден, да честитя едно вълнуващо училищно 

завършване!  

  Всяко едно изпращане на випуск е повод за много радост, надежди към бъдещето и 

очаквания от живота.  

  Уважаеми преподаватели, благодаря Ви че дадохте всичко от себе си, за да могат 

тези млади хора да тръгнат по пътя на живота със самочувствие и увереност! 

Бъдете здрави, вдъхновени, изпълнени с творческа енергия и оптимизъм, с които да 

работите и занапред, да градите личности, да развивате таланти. 

  Скъпи абитуриенти от Випуск 2021, 

  За Вас днешният ден е много специален и радостен. Вие завършвате един етап от 

живота си и тръгвате по пътя на своята реализация като хора и професионалисти. 

  До днес Вашето училище беше мястото, където придобивахте знания и умения, 

учехте се на дисциплина и отговорност, но и място, където срещнахте истински 

приятели, с които израснахте заедно.  

  Дългият път на Вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепяни и 

съпътствани от своите учители. Макар да виждате усмивки по лицата им, бъдете 

сигурни, че с Вас си тръгва и частица от тях. Спомняйте си ги с уважение и 

признателност и не забравяйте безценните им съвети! 

  Помнете родното училище и родния град, който винаги ще Ви очаква. 

  Уроците за Вас не свършват с последния звънец, днес поемате към нови хоризонти, 

очакват Ви изненади и повече отговорности! 

  Отстоявайте собствените си позиции, бъдете дръзновени и много упорити! 

Вярвайте в бъдещето и успешно се реализирайте в желаните от Вас професии! 

  Тръгнете уверени и сбъднете и най-смелите си мечти!  

  И не забравяйте – успехът е избор и се крие в самите Вас! 


