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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
по случай  15-ти септември - Първият учебен ден  

 
 
 Уважаеми директори на училища, 
 Уважаеми учители, ученици и родители, 
 

Отново е 15 септември - първият учебен ден. Въпреки трудното време, в 
което живеем, свързано с обявената извънредната епидемична обстановка в 
страната по повод разпространението на заразата COVID-19, първият учебен ден 
е един от малкото дни в българския календар, чакан  трепетно, плахо и с 
нетърпение.  

Всяка година на 15-ти септември звънът на училищната камбанка вълнува 
всички ни с необикновена сила. Трудно намираме най-хубавите думи да изразим 
трепета и емоциите си от срещата в училище с приятели и учители. Ще ни се 
вълнението да ни съпътства дълго, да прави живота ни усмихнат и слънчев, 
мечтите ни – смели, постъпките ни – разумни. 

Скъпи първокласници, 
Вашият първи учебен ден е начало на едно вълнуващо 

пътешествие, което не винаги ще прилича на приказка, не 
винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и полезно. 
Доверете се на Вашия първи учител, защото той знае посоката 
и ще ви води по пътя на познанието, ще ви подкрепя и ще ви 
окуражава! 

Скъпи ученици! 
Бъдете любознателни и смели в преследване на мечтите 

си! Отворете умовете си за просвещението и приемете неоценимата помощ на 
своите учители, за да откриете най-доброто в себе си. 

Уважаеми родители! 
Бъдете до своите деца по пътя на израстването им като знаещи и можещи 

хора, поощрявайте любопитството им, създавайте им усещането, че знанието е 
ценност! 

Уважаеми учители! 
Носите на плещите си най-големия и отговорен товар - не само да изучите 

децата ни, но и да ги подкрепяте в трудностите, които ги чакат по пътя на 
знанието. Да ги убедите, че знанието и науката са мъдрост, която винаги дава 
своите плодове. 

На всички вас честит първи учебен ден! 
Пожелавам ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година!  

 

 

с.Сатовча, 15 септември 2020 година 

 
д-р АРБЕН МИМЕНОВ  
Кмет на община Сатовча 
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