
 
 

       С възпоменателно поклонение на 19 февруари 2019 г. преподаватели, ученици и 

родители на Средно училище ”Васил Левски”, гр. Долни чифлик почетоха 146 години 

от гибелта на Васил Иванов Кунчев и своя патронен празник.   

      Тържествената церемония се проведе пред стара сграда на училището. 

 Участници бяха ученици от IV класове с водещи Даниела Иванова и Петя 

Петрова от VIIIа клас под ръководството на г-жа Нина Великова, г-жа Снежана  

Янкова, г-жа Емилия Тодорова и г-жа Йовка Великова.  

   Под звуците на Общински духов оркестър – град Долни чифлик с ръководители 

Димо Коритаров и г-жа Снежана Янкова, бе открито събитието.  

Учениците от начален етап изнесоха богата и литературно-музикална програма 

посветена на Апостола. 

       Официални гости на събитието бяха г-жа Красимира Анастасова - кмет на гр. 

Долни чифлик, г-н Жеко Жеков -  председател на общински съвет , г-н Любомир 

Вангелов - заместник кмет по стопанските дейности, г-жа Валентина Желева - 

секретар на Община Долни чифлик, г-н Илия Илиев - Директор дирекция „Образование, 

култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“. 

       С приветствено слово директорът на училището г-жа Мария Христова припомни 

на учениците, делото на Дякона и мястото му в живота на младите хора.    

  Кметът на общината г-жа Красимира Анастасова пожела на присъстващите да 

не забравят делото и саможертвата на Апостола на свободата, както и да бъдат 

достойни последователи.  

      Всички присъстващи сведоха глава в едноминутно мълчание в чест на Васил Левски.  

В знак на признателност и преклонение към великото дело на Апостола бяха поднесени 

венци и цветя пред паметник-барелефа от г-жа Красимира Анастасова, г-н Жеко Жеков 

и от ученици.  

      Празникът бе предшестван от спортното състезание “Лъвски скок” , организиран 



от г-н Иван Иванов, г-жа Гергана Авджиева, г-н Атанас Атанасов и г-жа Лора Илиева – 

учители по физическо възпитание и спорт и конкурс за рисунка на тема: “Апостолът в 

днешно време”, под вещото ръководство на г-жа Нели Делчева-Йовчева – учител по 

изобразително изкуство.  

Заместник директорът г-жа Радка  Йорданова връчи грамоти и предметни награди на 

учениците, заели почетни места в проведените състезания, като им пожела по-големи 

успехи. 


