
ЧЕСТИТ 60 ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ НА ПГАВТ 

„А.С.ПОПОВ“ 



Каквото и да кажа за това училище ще бъде малко! Стартирах 
своя професионален път оттук! Никога няма да забравя, че точно 
тук аз получих доверие да се реализирам. Винаги съм смятала, че 

това не е просто работа и „Попов“ не е просто място,където 
всеки ден ходя по задължение. Това е място,където ходя с 

желание, с усмивка, с очакване, какво ще ми поднесе всеки нов 
ден!  

Работата ми с учениците е най-удовлетворяващото нещо, което 
ми дава смисъл и ме мотивира да се развивам, като 

професионалист и като човек. Техните успехи,неуспехи, 
проблеми,вълнения, копнежи са и мои!  Въпреки всички 

трудности,които са неизбежни и които всеки човек среща в 
живота си, аз намирам сили и желание да помагам на всеки, 

който има нужда от моята подкрепа!  
За мен тази 60 годишнина е и символичен мой юбилей, защото се 

навършват 10 години откакто започнах работа в „Попов“.  
10 години, които ми донесоха незабравими моменти изпълнени с 
много положителни емоции! Тук намерих приятели за цял живот, 
тук намерих уважение,подкрепа,лоялност и поле за изява.Винаги 

за мен „Попов“ ще бъде моята голяма ЛЮБОВ! 



Пожелавам на ръководството на училището да бъде все 
така грижовно за своите колеги, все така отворено към 

иновации и подкрепящо развитието на всеки! 
 

Пожелавам на всички учители да продължават да бъдат 
толкова всеотдайни и все така професионално да гледат 

на своите задължения! 
На всички ученици пожелавам да бъдат все повече 

емоционално свързани със своето училище, да се гордеят 
с него, защото имат много поводи за това! Да се чувстват 
все по-сплотени и заедно да вървят, както към своя личен 

успех, така и към прогреса на своето училище! 
 

Към всички останали служители на „Попов“ пожелавам 
да бъдат все така трудолюбиви и да не забравят никога, 

че и те са част от това семейство! 



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ! 
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