
Човешкият живот е съвкупност от различни чувства, 

емоции и преживявания. Всеки от нас се стреми да постигне 

целите си, да сбъдне мечтите си. След като реализираме всичко 

това, към което се стремим, идва и моментът, когато 

пренареждаме личните си приоритети и желания, за да 

продължим живота си в друга по-добра за нас посока. До този 

етап от живота достигнах и аз, и заради това взех решението, 

което съобщавам по-долу в своето обръщение. Решението ми е 

плод на лични причини и искрено желание да променя 

ежедневието си в посока, която ще бъде по-спокойна и 

ненатоварваща за мен в бъдеще. 

За радост, успях да реализирам повечето от това, което 

пожелах в своя живот – успешна кариера като директор; чудесно 

семейство. Но годините минават бързо и в един момент всеки 

преосмисля всичко това, от което има нужда.  

Учителската професия за мен винаги е била призвание и 

смятам да отделя повече внимание на това, което винаги ми е 

доставяло удоволствие. 

Като директор на Трето ОУ „Братя Миладинови“ от 14 

години, прецених, че е време да се разделя с тази длъжност 

поради лични мотиви.  

Взех самостоятелно това решение, смятайки, че трябва да 

приключа своята професионална кариера като по начин, който ме  

изпълва с позитивизъм. Освен това е време по-млад човек да 

заеме моята длъжност. Административната работа, в повечето 



моменти, е изключително натоварваща, а понякога и умората 

взема превес. 

         За многото години, ние всички, заедно успяхме да направим 

много за просперитета на училището, за развитието на талантите 

на децата, за общото благо на нашата общност – и успявахме.  

Вярвам, че и занапред ще продължи тази дългогодишна 

традиция. 

Радвам се, че със самочувствие от постигнатото от вас, 

назовавах имената ви пред всички институции, пред 

обществеността, пред вашите родители. Печелихте конкурси, 

състезания на национално и международно равнище. 

Горда съм, че имах възможност да бъда толкова много 

години директор на всички възпитаници на Трето ОУ – 

УЧИЛИЩЕТО С ХАРАКТЕР. 

Ученици, бъдете здрави! Сигурна съм, че ще успеете във 

всяко свое начинание, тъй като вие сте доказали през годините, 

че можете и успявате. Вие сте нашето по-добро бъдеще! 

Бъдете винаги до децата си, както сте го правили досега. 

Подкрепяйте ги, отделяйте време, за да общувате. Отделяйте 

време за забавления и преподаване на житейски уроци.  

        Благодаря Ви за подкрепата и всеотдайността! 

 

За мен бе призвание, служебен дълг, но и удоволствие, и 

гордост да бъда директор на всички възпитаници на Трето ОУ 

през тези 14 години. 

Бъдете благословени! 

 

Мариана Халачева 


