
 

Уважаемо ръководство на Регионалното управление по 

образование! 

Уважаеми директори на училища в бургаска област! 

Уважаеми учители! 

Скъпи ученици! 

 

Днес отново е 15 септември – денят, който поставя началото на 

новата учебна година. Денят, когато всяко населено място от бургаска 

област ще бъде огласен от училищния звънец. Денят, в който хиляди 

ученици ще прекрачат прага на училищата и ще ги изпълнят отново с 

живот.  

Уважаемо ръководство на Регионалното управление по 

образование, 

Успешното образование е това, което генерира добри практики, 

насочено с грижа към учителите и учениците. Пожелавам с мъдрост, 

последователност и отговорност да продължавате да налагате високи 

стандарти в образованието за постигане на устойчиви добри резултати, 

които да поставят област Бургас сред лидерите в страната в сферата на 

образованието. 

Уважаеми директори! 

Училището и образованието са водещи национални ценности. 

Отговорността, която носите ежедневно за утвърждаване на училищата, 

чиито ръководители сте, като предпочитано място за учене, е атестат за 

Вашия професионализъм. Бъдете устойчиви пред предизвикателствата, 

които реформите в образованието ще поставят пред Вас. Пред Вас стои 

тежката отговорност да бъдете добри стопани на училищните сгради, 

мотивиращи ръководители за учителите и добрият пример за учениците. 

Уважаеми учители! 

На вас родителите поверяват най-свидното си, смисълът и 

центърът на техния живот – децата си. Вие имате трудната задача и 

голяма отговорност не само да ги изучите, но и да повярват, че знанието 

и образованието имат водеща роля и са само първите стъпки към 

техните успехи и достоен живот като възрастни. Няма по-голяма радост 

за един учител да види своя ученик успял, защото зад тези резултати 

стоят трудът и отговорното отношение на учителя и високата мотивация 

на ученика.  

 

 



Скъпи ученици! 

Бъдете любознателни, мотивирани и търсещи знание. Доверете се 

на вашите учители, приемете подадената ръка от тях, защото те – 

вашите учители, ще ви бъдат сигурна опора през годините и ще ви 

поведат по пътя на знанието. Не забравяйте, че образованието е най-

добрата инвестиция и е гарант за бъдещи успехи. 

Честита и успешна учебна година! 

 

 

С уважение,  

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА 

Областен управител на област Бургас 


