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„Най-тъжното нещо на този свят е погубения талант“. Когато човек намери 

себе си и се отдаде на професия, която обича, нещата тръгват като по вода и 

го повлича потокът на успеха. Така усетих моят колектив, особено през 

последните няколко години. С подкрепа на хора, които правят парещото 

юлско утро поносимо и под нежните звуци на Дулай морнинг заедно 

посрещаме юлското утрото, станало емблематично ЗАВИНАГИ!!! Това си 

пожелах в навечерието на първия юлски ден – да остане ЗАВИНАГИ нашето 

партьорство, нашата съвместна работа, която трябва да съпреживяваме в 

делника и празника, и един ден, когато си тръгнем от  училище, да оставим 

след себе си диря……Диря, каквато оставя след себе си Роси Маринополска. 

На нея посвещавам днешния съвет!!!! Диря остави и Поли Чингова, може ли 

някой да я забрави? Диря оставят стойностните хора, които помним 

ЗАВИНАГИ  като пътеводни звезди! Те са таланти, които заразиха поколения и 

изписаха имената си с дребния, но четлив ръкопис на историята на едно 

прекрасно училище – Седмо СУ „Кузман Шапкарев“. Те са талантливи, те са 

легенди! Благодарим им, че ги има!!! Изборът, който правиш за всяко нещо ще 

направи живота ти добър или лош. Те избраха учителската професия и й се 

посветиха изцяло. Днес говоря за тях, защото когато трябва да се разделиш с 

нещо, което е било твоето второ аз, като Роси каза, трябва да го преживееш 

по своя начин. Днес не Ви правя презентации, а в чисто човешки план, 

завършвам една година с поклон към нечия отдаденост. 

Отдадеността на Роси Маринополска, която излиза в заслужена дълга почивка. 

Но неминуемо като директор трябва да извеза венеца на търкулналата се 

неусетно учебна година. Започнахме я вдъхновено като най-голямото 

училище в Югозапада с пет пълни паралелки в първи клас и реализиран 

прием в осми. Това е доминанта, която следваме и от която не бива да падаме, 

независимо от предизвикателството ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ!!! Получихме 

благословията на Кмета – д-р Камбитов за дострояване на нова сграда, за 

което му благодарим. Това е благородство, което означава само едно – 

търсене на средства, за да не съкратим персонал. Намалелият прием, означава 



намален персонал. Искрено му благодарим за това, че предвиди именно 

нашето училище в Плана за реализация на едносменния режим като училище, 

в което ще се строи!!!! 

Започнахме с вихъра на STEM науките още преди в страната да се заговори за 

природните науки и технологиите, защото бяхме пионерите на Първия 

фестивал на природните науки и математиката. Поклон пред труда на Валя 

Димитрова, Илиана Янева, Руми Икономова. Очакваме във Втория фестивал, 

активно да се включат отборите Питагор и Архимед и г-н Бенов с Искра 

Митова и Златка Златанова да ни покажат как математиката може да бъде 

лесна и интересна. Фестивалът не бе просто демонстрация на тримерен 

интерактивен урок и състезание на отборите Менделеев, Дарвин и Нютон. Той 

показа истинската приемственост между средното и висшето образование с 

атрактивните демонстрации на младите академични преподаватели.  

Не закъсняха коледните базари и благотворителни кампании, в които 

показахме как сплотеният ни екип от ученици, учители, психолози, родители 

може да подари радост на истински нуждаещите се от помощ хора. 

Организирахме Коледа за Иван. Подадохме ръка и на Влади и той сега е жив 

и здрав след тежката мозъчна операция в Германия. Завъртяха се олимпиади, 

състезания и конкурси, в които нашите ученици показаха, че могат, когато 

наистина запретнат ръкави. Така заехме първите четири места в класирането 

след 4 ти клас, а 10 успешни математици днес са сред приетите 26 в 

Математическа гимназия. Разбира се не закъсняха и наградите на Стъпалата 

на знанието за …….,  

Нашата сила – Националното състезание по информационни технологии за 11 

поредна година хвърли ръкавицата пред състезателите с  нови категории, с 

нови технологии в надпреварата на Четвъртата индустриална революция. 

Хуманоидният роботът и неговият приятел Добот бяха истинско 

предивикателство за участниците и дадоха път на Изкуственият интелект, 

който в следващата година ще спори с духа и чувствата. Поклон пред най-

силната катедра в региона – колегите информатици- съвършената Ева, 

многоръката Шива Камелия, перфекционистът Митко, отдадените Буба и Нели. 

Благодарим Ви колеги! 



Не закъсняха успехите на катедра География, които показаха истинският 

интегритет на науките в 6-тото регионално състезание по География и 

икономика „Водното богатство на България и родния край“. Който го може, го 

може! Първото и второто място в хепънинга грабнаха прекрасните проекти на 

Сашка – Морският фар и Пенка – Кръговратът на Земята, а отборът в 

мултимедийния тест ни накара истински да се гордеем със знаещите ни 

ученици, които заслужено грабнаха първото място. Усмихнатите чаровници 

Ивановци трябва да понесат Гери на ръце, за да покажат признателността си 

към упоритата и къртовска работа по организацията на състезанието. Когато 

са в екип, обаче, мога повече. Екипът им е обогатен и от професорското 

присъствие на мъдрия Марин Русев. Благодарим им! 

Последваха традиционните Празници на словото с пословичните ежедневни 

състезания, дарителски кампании, библиотечно кино и дефилета на 

литературни герои. Благодарим на перфектната ни библиотекарка Искра 

Шишкова и цялата катедра Български език и литература.  

Какво да кажем за спортистите? Не просто ученически игри! Те станаха 

легенди! Изпратихме достойно в пенсия г-н Сотиров, но приемствеността 

продължи и заедно със Спаско, Лидето и Благой, ни показаха, че истината е в 

спорта. Горди сме с редицата им първи места, които ще отчетат като катера, а 

Лидето показа, че една малка млада жена, може да бъде толкова голяма, че да 

й направим поклон затова, че изведе отборът по гражданска защита до 

Национално ниво и да се състезават с най-добрите отбори в страната.  

Сърдечно благодарим на цялата катедра физкултура. 

Не на последно място е психологическата грижа за всички нас – хората в 

Седмо СУ – ученици, учители, ръководство. Екипът от психоложки и 

педагогически съветнички ни показа, че Съдебната власт може да бъде във 

възторг от упорития труд на екипа на едно не чак толкова известно в страната 

благоевградско училище. Това е училище, в което се работи с плам не само 

когато се правят симулативни процеси, не само когато се правят филми и 

изложбени плакати. Това е училище, което се стреми към съвършенството и 

затова изправихме на крака всички магистрати по проекта „Съдебна власт – 

информиран избор. Отворени съдилища и прокуратури.“ С финалната фаза на 

проекта и създадената изложба от плакати против трафика на хора, не на 



корупцията, стоп на дрогата, и киберпрестъпността, съвършената Ева Цинцева 

заедно с учениците от 9 и 11 клас, Наталия и Снежана Бегъмова – нашият 

координатор от Окръжен съд, изведоха училището на призовото място сред 

добрите практики в цялата страна. Сърдечно им благодарим! 

Благодаря на ресурсните учителки Елена и Ани, които ежедневно показват, че 

приобщаването е процес, който може да се случи само ако имаш сърце и 

талант за това. 

Благодаря на Стоянчо и Цецка, без чиято помощ няма нито да открием, нито 

за закрием година, камо ли пък да се подготвим за Училище на годината! 

Благодаря на всички начални учители и възпитателите до тях, които ни 

показват, че само върху здрава основа може да се градят успехи! 

Надявам се да споделим повече иновативни практики с тях и учителите, 

мотивирани да участват в проектът по Еразъм+, който спечелихме и предстои 

да реализираме. 

На финала изказвам една специална благодарност!  

Благодаря на Ирен за огромният труд по цялата учебна работа!!! Това е товар, 

който обаче носим с лекота, защото работим спокойно и в екип!!! Не храним 

гарес, не се гневим, не се страхуваме, че грешим. Благодаря на Ани, която я 

няма в момента, но е винаги до нас! Благодаря на Митко и Мартина, които ни 

помогнаха да живеем само със заплати, почти без издръжка. Това е година на 

заплати! Дано го усещате! 

Благодаря на Всички Вас колеги! А сега, тъй като законът ми позволява да 

присъдя и две финансови награди, бих искала съвсем сърдечно да наградя и 

отлича двама колеги – Лидия Христова – за отборът на националното 

състезание по Гражданска защита и всички спортни побери и Наталия 

Георгиева за изключителния професионализъм  

 

 


