
Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование 

на випуск 2022 на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград се състоя в четвъртък, 23 

юни, в гимназията 

 

Общо 99 зрелостници, обучавали се в 4 паралелки, получиха дипломи за 

завършено средно образование, а 102 зрелостници получиха свидетелства за 

професионална квалификация. Дипломите на учениците, завършили с отличен успех, 

връчи директорът на училището госпожа Ася Бояджиева-Пенкова. Тя пожела на 

зрелостниците много смели мечти, защото само те правят хората наистина големи. 

Пожела им също да свържат съдбата си с България, защото страната ни има нужда от 

млади и талантливи хора. 

„Правете нещата в живота си с любов, защото любовта създава доброто в живота 

ни и ни прави щастливи.  

Признание и доказателство за неуморния труд и отдаденост на учителите в 

работата с учениците са резултатите от задължителния държавен изпит за придобиване 

на професионална квалификация като втори ДЗИ, който отрежда на ПГИ „Иван Илиев“ 

първо място в област Благоевград. Постижение, което отчита по достойнство нашата 

сила, съответстваща на облика на нашата професионална гимназия. 

Изключително съм щастлива от този факт, защото той допринася за издигане и 

утвърждаване на авторитета на ПГИ „Иван Илиев“!“ 

С бурни аплодисменти завършващите ученици изразиха своята признателност и 

благодарност към своите учители не само за предадените знания, но и за важните 

житейски уроци, които са научили от тях. 

Димитрина Демандиева от XII Б клас, първенец на випуск 2022, бе удостоена с 

почетен плакет. Тя благодари от свое име и от името на всички свои съученици на 

учителите, изминали заедно с тях пътя към успешното дипломиране: „Благодаря за 

положения труд, за вложеното време, за изхабените нерви, за безсънните нощи... Но най-

вече благодаря за творческата енергия, която споделяхте с нас, и за прекрасния личен 

пример, който ни давахте и с който ни мотивирахте да бъдем по-добри не само всеки 

следващ час в училище, а и във всяка следваща крачка в живота. Бъдете здрави, щастливи 

и дано винаги имате ученици, способни да оценяват вашия труд“.   

За родителите на всички зрелостници с отличен успех училището бе подготвило 

благодарствени адреси. 

 


