РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми госпожи и господа директори,
Уважаеми учители,
За мен е чест и огромно удоволствие да Ви поздравя по случай откриването на
учебната 2017/2018 година! Позволете да изкажа признателност и благодарност към
Вас за неуморните усилия, лишения и търпение, благодарение на които светлината на
знанието отново ще озари училището Ви! Вие сте хората, които за поредна година,
чрез своя професионален труд и лична отдаденост към образованието

и

предизвикателствата на съвремието, ще посрещнат децата на област Кюстендил под
звуците на първия училищен звънец.
Не само доброто образование, но и нелеката задача върху изграждането на
самосъзнание и ценностна система у децата, както и поощряването на младежката
активност са основният ресурс и капитал на страната ни по пътя на нейното
европейско развитие! Именно затова професията „учител“ е синоним, както на
благородство, така и на огромна отговорност. Тя е призвание, затова нека заедно да
заявим, че ще продължим да отстояваме качественото българско образование и
традиции!

Искрено се надявам, че след време все по-често ще срещате признателност в
очите на порастналите вече Ваши ученици, превърнали се в зрели хора, които днес
плахо прекрачват прага на училището, носейки със себе си вълшебството на детските
мечти!
Уважаеми родители,
Новите знания са нови емоции! Споделяйте ги с децата си, когато възприемат
заобикалящата ги действителност, опознават своите исторически корени или
асоциират съзнанието си към културна и духовна принадлежност. Но най-вече им
бъдете опора в ежедневните предизвикателства, възпитавайки ги в дух на човечност и
увереност в силата на знанието!
Скъпи ученици,
Бъдете здрави, усмихнати и щастливи през новата учебна година!
Знайте, че упоритостта и мечтите не се измерват със скали, не могат да ви ги
отнемат, нито да се подарят на другар! Но тъкмо училището е мястото, където с
протегнати към вас добронамерени ръце чакат вашите учители, за да ви помогнат по
нелекия път към осъществяването на целите ви. Доверете им се и оставете силите на
младостта да изпълват с енергия всяка ваша малка стъпка към мечтите и успеха.
Нека вашите родители, учители и близки хора да се гордеят с вас, а обществото
да припознае едни горди и достойни граждани на Република България!
Пожелавам на всички много успехи с уверението, че в мое лице, както и в
лицето на Областна администрация – Кюстендил ще намерите подкрепа за
осъществяването на образователно-възпитателния процес!
Честита нова 2017/2018 учебна година!
На добър час,
Виктор Янев

15.09.2017 г.

Областен управител

гр. Кюстендил

