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ДО ЛИЛИЯ ТОРНЬОВА, ДИРЕКТОР 
УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 
ПРИ 2 СУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОРНЬОВА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е 
специален празник за всички -  символ на почитта на нацията ни към знанието и 
образованието.

В качеството ми на председател на Държавната агенция за закрила на детето Ви 
поздравявам е тържественото откриване на учебната 2019/2020 година. Нека тя бъде 
успешна и ползотворна във Вашето неповторимо училище! Нека тя разкрие нови 
предизвикателства, които да осъществите с успех заедно цялата училищна общност!

Скъпи първокласници, обръщам се първо към Вас, защото сте най-развълнувани 
днес. Първият учебен ден е Вашето начало на вълнуващо пътешествие в училищния 
живот. То не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и много полезно. 
Ваша опора по време на това пътешествие е човекът, който ще остане завинаги в 
сърцата Ви -  Вашият първи учител. Доверете му се, той знае посоката и с веща ръка ще 
Ви води по пътя на познанието, ще Ви подкрепя и окуражава.

Скъпи ученици, винаги прекрачвайте прага на Вашето училище с любов към 
знанието, уважение и признателност към своите учители. Те са тези, които Ви показват 
Света и ви учат да бъдете упорити и силни пред предизвикателствата. Не забравяйте, че 
Вашите интереси и мечти са важни за учителите, и нито за миг не се колебайте да ги 
споделяте с тях! Не спирайте да се учите от всичко, което Ви се случва и така ще 
израстете опитни и можещи.

Уважаеми учители, пожелавам Ви все така отговорно и всеотдайно да 
изпълнявате мисията си на просветители. Вие носите на плещите си най-големия и 
отговорен товар -  не само да изучите децата ни, но и да ги подкрепяте емоционално в 
трудностите, които ги съпътстват по пътя на знанието ден след ден през цялата учебна 
година. Вярвам, че всеки един от Вас прави 2-ро училище още по-топло и приятно 
място за всички ни.

Уважаеми родители, Вие, които сте най-близо до децата си, познавате ги най- 
добре и се грижите за тях неуморно, пожелавам Ви да се радвате на всяко тяхно 
постижение; да ги стимулирате да искат повече от себе си; да им помагате да 
преодоляват всяко изпитание като ги огрявате с родителската си обич и топлина.

Уважаема госпожо Торньова, пожелавам Ви да имате все повече сили и енергия 
да развивате училището, да го водите напред и да се радвате на успехите на учителите и 
учениците. Защото всички знаем, че „Като Второ няма второ“ и така ще бъде и 
занапред!

Да пребъде нашето мило и уникално 2-ро училище!
Честит първи учебен ден!

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД


