
ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О 

 

 

от Иво Радков - директор на 13
-то

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” –   

гр. Стара Загора 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
 

Обръщам се към Вас, за да изразя от свое име и от името на учителите и 

учениците от 13
-то

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - гр. Стара Загора нашата 

благодарност към Вас, Министерството на отбраната и всички достойни мъже и 

жени от Българската армия за усилията, професионализма и всеотдайността, 

които влагате при изпълнението на дейностите, свързани с гарантирането на 

мира и защитата на националната сигурност. Искам да  Ви уверя, че те са 

високо ценени от българските граждани. 

Бих искал, също така, да изкажа благодарност към началника на 

Централно военно окръжие, полковник Георги Петков и началника на Военно 

окръжие - Стара Загора, полковник Димитър Матев за подкрепата и 

съдействието, което ни оказват при реализирането на нашите инициативи, 

свързани с патриотичното и родолюбиво възпитание на учениците. Израз на 

признателността и възхищението към военнослужещите от Българската армия 

бе и изработената от учениците от III „б” клас картичка, адресирана към 

полковник Георги Петков, с която те благодариха за сигурността, която имат,   

за да растат щастливи и спокойни. 

Аз и преподавателите от 13
-то

 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” твърдо 

вярваме, че българското училище в миналото и днес изпълнява важна социална 

роля, като осигурява качествено образование на младите хора, открива и 

развива техните таланти и способности и е призвано да изгражда пълноценни и 

достойни личности, пазещи изконните идеали и ценности на своя народ. 

Признателни сме на Централно военно окръжие и на Военно окръжие - Стара 

Загора за ентусиазма, с който при своите посещения в училището изграждат у 

учениците отношение на любов и привързаност към Отечеството, разкривайки 

им причините, поради които трябва да съхраним историческата си памет, 

богатото ни културното наследство и изворче на нашата национална гордост и 

самочувствие. Наш общ дълг е да научим младите поколения да ценят това, 

което им е завещано и да го доразвиват, защото всяко време създава свое 

разбиране за това що е патриотизъм, но винаги има потребност от него, като 

отговор на новите предизвикателства. 



Надяваме се възхищението, което изпитват днес нашите ученици към 

хората в униформа да подтикне част от тях след време да се насочат към 

военната професия. Уверени сме и че нашите съвместни  инициативи с 

военното окръжие ще съдействат за формирането на отношение на уважение, 

зачитане и признателност към Българската армия, за да могат в условията на 

мир мечтите на днешните деца утре да станат реалност, а Родината ни – силна  

и благоденстваща.  

 

 С уважение,   ПОДПИС 

Иво Радков 

 


