
На добър път, приятели! 
 
 

15 май 2014 г. – поредният випуск прекрачи прага на 

СОУ ”Йоан Екзарх Български” и пое по пътя на 

предизвикателствата. Училищният двор, изпълнен с ученици, 

учители, родители, събра много усмивки, красота и добро 

настроение. В последния  “час” на зрелостниците имаше 

всичко – думи на благодарност, неподправен хумор, 

признания, сълзи … и много пожелания. 
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 С обръщението ученици за последен път към тях се 
обърна директорът на училището г-жа Валентина Тодорова, 
която поздрави абитуриентите: 

 
Скъпи дванадесетокласници, 

Днешният ден е посветен на вас. И не само заради факта, че днес е 

последният учебен ден за вас, а заради това, че дванадесет години  всеки 

ден присъствие в училище и всеки час отсъствие от училище ни 

приближаваше към този момент. Дванадесет години заедно градихме 

представата за вашето бъдеще. След днес вие сами ще осъществявате 

тези наши общи представи. Ние, вашите учители, сме спокойни, защото 

знаем, че сме създали заедно критерии за добър живот. 

Вероятно имаме общи пропуски по учебното съдържание. Но 

важното, което направихме, е, че усвоихме ученето като ценност, а това 

означава, че знаем  кой е пътят към успеха. 



Според един велик мислител всичко достойно изисква много време. 

Ние положихме основата на вашата образованост да бъдете истински 

граждани. Днес вие попадате в новото измерение – когато всеки 

самостоятелно ще прави избора си, и от това ще зависи обликът на 

неговия достоен живот. Ние, вашите учители, ви пожелаваме да 

намерите истинска реализация – тази, за която мечтаете и която всеки 

един от вас заслужава. Постарахме се да дадем ключа. Отварянето на 

вратите обаче е ваше дело. А както предполагам, сте забелязали, че най-

ценните неща са заключени най-здраво. 

И сега ... станалите вече ритуални слова: 

Скъпи ученици от дванадесети клас, обявявам финала на вашата 

принадлежност към училищната общност. Това обръщение „ученици“ за 

вас беше за последно. Но сигурна съм – диалогът ни не приключва днес. 

Променяме само неговото траене в настоящето и го отправяме в 

непреходностите  на истинското преобразуване на ценностите на 

обществото, което ще градите. Смело и дръзновено вървете по пътя на 

новото начало. И нека вашата лична свобода ви положи в любовта на 

най-добрите хора, за да имате силите да бъдете винаги целеустремени и 

верни на мечтите си. 

Валентина Тодорова 

 

Сияна Симеонова, първенец на ВИПУСК 2014,  приветства учители 

и ученици. 







 

 
Скъпи приятели, не забравяйте, че бъдещето е пред вас, а 

в ръцете си държите две силни оръжия – младостта и вярата в 
собствените си възможности. 

На добър път! 


