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I.
Бг:
Бусе Ибрям, 6ти клас

Благодарение на вашето дарение, в часовете бързо и лесно успяваме да потърсим
информация за всичко, което ни интересува. Така ученето става по-лесно и забавно.
Благодаря Ви от сърце!

En:
Buse Ibram, 6th grade
Thanks to your donation, in class we can quickly and easily find information about anything that
interests us. This makes learning easier and more fun.
Thank you from the bottom of my heart!

II.
Бг:
Благодарение на лаптопите вече имаме непрекъснат достъп до интернет. Устройствата ни
дават възможност да разпределяме онлайн ученици и помагат в различни интернет
платформи, както и да правим своите домашни по различни предмети. Лаптопите ги
използваме за да получим информация свързани с нашвто хоби и интереси.
Благодаря ви!

En:
Thanks to the laptops, we now have uninnterrupted access to the internet. The devices enable us
to give assignments to students online, they help use different internet platforms, and enable
students to do their homework in different subjects. We use laptops to get information related to
our hobbies and interests.
Thank you!

III.
Бг:
Иванка Марчева, учител

Искам да изкажа дълбоката си благодарност и признателност за подкрепата и дарението,
което получихме от Вас. Показахте ни и доказахте, че Вие сте Ангели, които ни давате
криле, за да имаме сила да продължим! С вашия пример Вие ни учите да бъдем човеци.
Приехме този акт на дарителство от ваша страна, като доказателство за вашето



милосърдие, социална ангажираност, човещина и искрена доброта към съдбите на нашите
ученици.
Няма нищо по-красиво от щастливо и усмихнато дете, а Вие дарихте тези усмивки на
нашите ученици. Затова Ви пожелавам много щастие, здраве и дразновение в изпълнение
на вашата човешка мисия!

En:
Ivanka Marcheva, teacher
I want to express my deep gratitude and appreciation for the support and donation we received
from you. You have shown us and proved that You are Angels who give us wings so that we
have the strength to carry on! By your example, you teach us to be human. We have accepted this
act of donation on your part as proof of your charity, social commitment, humanity and sincere
kindness towards the destinies of our students.
There is nothing more beautiful than a happy and smiling child, and you gave these smiles to our
students. Therefore, I wish you much happiness, health and success in fulfilling your mission!
Thank you!

IV.
Бг:
Благодарим за направеното дарение!

Мило дете, от името на целия педагогически състав на училището и от свое име, бих
искала да изразя нашата признателност и искрена благодарност за щедрото дарение.
Тази подкрепа докаа, че с общи усилия, независимо от кое кътче на света, можем да
осъществяваме големи и благородни каузи.
Благодарение на получените лаптопи, ученици и учители, имаме възможността да
провеждаме учебните часове по различни предмети, използвайки новите технологии на
времето.
Благодаря от сърце, за протегната от Вас ръка и за загрижеността към децата, които
истински се нуждаят от помощ!
Пожелавам Ви здраве и винаги така да се отзовавате на нуждите на хората!

Сърдечен поздрав,
Христина Горанова-учител

En:
Thank you for your donation!

Dear child, on behalf of the entire teaching staff of the school and on my own behalf, I would
like to express our appreciation and sincere gratitude for the generous donation.



This support proved that with shared effort, regardless from which corner of the world, we can
accomplish great and noble causes.
Thanks to the received laptops, we have the opportunity to conduct lessons in various subjects
using the new technologies of the time.
Thank you from the bottom of my heart, for giving us a hand and for your concern for children
who really need help!
I wish you health and to always be so responsive to people's needs!

Best regards,
Hristina Goranova, teacher


