
ДО ДИРЕКТОРА НА
СОУ „Васил Левски”
гр. Троян

 

Уважаема г-жо Директор,
Уважаеми учители и служители,
Скъпи ученици,

Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат удоволствието да Ви 
поздравят със 100-годишнината от създаването на Вашето училище.

СОУ „Васил Левски“ – гр. Троян, е емблема за високо качество в 
учебно-възпитателния процес и символ на духа на дълголетните традиции на 
българското училище. Считаме, че първокласното образование е наш общ дълг, тъй като 
то интегрира към живота нашето национално богатство – децата – и изгражда 
интелигентни и способни граждани на България, Европа и света.

Сто години съществуване са период, изпълнен със съзидание и достатъчно 
основание да посрещнете празника с удовлетворение и оптимизъм. Сърдечно желаем 
на всички учители здраве, смелост и нови успехи. Нека имат силата да запалят в 
учениците си дързост в мечтите, висота на целите и пламенна любов към знанието.

Приемете нашите искрени благодарности за всичко, което правите за българското 
образование, както и уверението ни за пълноценно партньорство в бъдещата ни 
съвместна работа. 

Дата: 23.05.2016 г.         С уважение:                                                                                                             

     

        

Явор Стефанов 

Управляващ директор

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уважаеми учители, 

Отново сме на прага на новата учебна година! Всички ние, заедно, ще минем по пътя на 
преподаването и овладяването на нови знания, създаването на образователни 
продукти и тяхното приложение в практиката.

В тази учебна година ще има повече предизвикателства, защото новото винаги идва с 
повече усилия, с повече премеждия и понякога с временни трудности.

Ние, Вашите партньори от издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“, ще 
направим всичко възможно да осигурим по-лек и ефективен за Вас и Вашите ученици 
учебен процес. 

Като първа стъпка приемете нашите най-искрени поздравления за първия учебен ден 
и новата учебна 2016/2017 година!

Пожелаваме Ви годината да е изпълнена с много нови знания, позитивни вълнения и 
открити хоризонти за Вашето училище. Нека учителите бъдат търпеливи и усмихнати, 
а учениците – любознателни и вежливи. За постигането на всички мечти се изискват 
усилия и постоянство. Надяваме се нашите учебници и учебни помагала да Ви бъдат в 
помощ по пътя към реализирането им.

Посрещнете новата учебна година с нас, защото ние вярваме, че качественото 
съвременно образование е най-важният приоритет на една нация. То изгражда 
нейното бъдеще!

С уважение,

За ИК „Анубис“      За „Булвест 2000“

Николай Табаков      Владимир Топенчаров

 


