Добър вечер, уважаеми гости, колеги и ученици!
Днес отбелязваме изключителен юбилей – 100 - годишнината на Националната търговско-банкова
гимназия. Вие можете да се запознаете с историята и успехите на нашето училище от юбилейното
издание на вестника на трите клуба по проекта "УСПЕХ", който получихте, влизайки в тази
прекрасна зала.
Аз не обичам дългите речи и няма да изброявам факти.
Това, което искам да споделя с Вас, е вдъхновението. Вдъхновението, което е свойствено на
човешката дейност, за да бъде тя успешна. Вдъхновението да работиш за бъдещето. С такова
вдъхновение са работили създателите на нашето училище. Като тях работим и ние днес.
Подготвяйки празника, ние си припомнихме отново най-важните моменти от нашата вече
стогодишна история.
Убедихме се, че нашите предшественици са имали същите надежди и стремежи като самите нас. Че
пред тях са стояли подобни, а понякога и много по-сериозни проблеми, които те с търпение и
упоритост са разрешавали.
Дълбок поклон пред хората, направили възможно съществуването, оцеляването, разрастването,
популяризирането и успехите на Националната търговско-банкова гимназия. Много от тези хора са
имали сложна съдба, но са изграждали нашето елитно училище с чест и ненакърнимо достойнство.
Искам да Ви прочета част от речта на д-р Иван Грозев – председател на Търговско-индустриалната
камара за започването на учебните занятия на училището ни на 25 февруари 1913 година.
„ Драги ученици,
Едно щастливо и велико събитие предшествува и ознаменува откриването на нашето Търговско
училище. Тъкмо когато то щеше да започне своите знания и вие се бяхте приготвили да се
посветите на уроците си, свещеният дълг към отечеството ни повика народа под военно знаме и се
започна величава, общонародна и свещена, по своите замисли, война за освобождението на нашите
братя – роби зад Рила и Одринско. С помощта на Всевишния и легендарната храброст на
българските войници, скъсаха се робските вериги и изгря сладката божествена свобода за окаяния
роб. Победата на военното бойно поле ни призовава към един не по-малък дълг към скъпото наше
Отечество: дългът да работим неуморно и енергично, за да победим и на търговскоиндустриалното поле. Както военната казарма приготви победители при Лозенград, Люле-Бургас и
Булаир, тъй и училищата като нашето са повикани да приготвят победители на икономическите
полесражения. Вие сте предназначени да се приготвите за велика борба за живот, открита за
всички народи във всемира. Беше време, когато хората воюваха за слава, днес войните се водят, в
повечето случаи, за извоюване на парче хляб. Икономическата борба между народите става от ден
на ден, от час на час, по-силна, по-ожесточена; ето защо, ние виждаме, че народите не правят
вече толкова често, както по-рано, военни сражения с пушки и топове. Вие сте призовани да
съставлявате част от оная нова търговско-промишлена армия, на която предстои да издигне
материално и морално Отечеството ни на оная висота, на която военната слава и историческите
права на народа му определят да държи между семейството на просветените народи. Силата,
величието и бъдещето на нашата татковина лежи в добрата подготовка на нашите синове в
търговската и промишлена кариера. Такава една подготовка се добива в училището и живота.
Училището ще ви даде ценни знания, които живота ще ги приложи и оползотвори. Специалните
познания на един съвременен търговец днес са му толкова необходими, че без тях той не може да
успява и живее, както не може човекът да живее без въздуха. Тези знания развиват широко ума на
търговеца. И не напразно, още преди едно столетие, великият немски писател Гьоте беше казал:
„Едва ли има човек, който да има нужда от по-широко развит ум, отколкото един истински
търговец.“
В нашето училище вие ще научите, че вашето щастие и бъдеще се намират изключително във
вашите ръце, в пълното използване на вашите способности, енергия, инициатива и

предприемчивост. Вие сте ковачи на вашата съдба. От вас зависи да излезе всеки от това училище
способен и честен търговец или промишленик .“
Как Ви прозвуча всичко това? За мен тези думи са модерни, актуални и продължават да са все
толкова силни и днес.
За човек възрастта 100 години е преклонна. За едно училище – не толкова...
Да погледнем света. Къде сме ние?
Най-старото средно училище в света е The Chengdu Shishi High School, основано през 141 година
преди новата ера по време на династията Хан. Многократно е било разрушавано и после
възстановявано. Резултатите на училището през вековете са били и са едни от най-високите в Китай.
Това училище е на 2154 години и още съществува. Най-старото училище в Европа е The King's
School, Canterbury, основано през 597 година от Свети Августин. Това училище днес е на 1416
години и още съществува като част от веригата на колежите Итън. В тези училища са се е изучавали
и се изучават икономика, счетоводство, бизнес, политически науки, според нуждите на епохите, в
които са съществували. А това наистина са епохи...
Днес посочените от мен училища не се различават по нещо съществено, освен по възраст, от нашето
училище, което е само на 100 години. И нас, както и тях, ни водят огромната амбиция да постигаме
върхове и да даваме най-доброто от себе си.
Най-прекрасното в живота е придобиването на нови знания. Да се направи този процес увлекателен и
творчески, е задължение на училището. Не е важно какво си учил, а какво си научил, защото
училището дава знания само на тези, които желаят да ги получат. Учебните предмети, колкото и да
са много, трябва да съответстват на основните житейски ценности, а те са мъдрост, щастие, красота,
здраве и човечност. Когато тръгваме по трудния път на знанието, вземаме решение да поемем и
отговорност. Поелите отговорност престават да си губят времето и да обвиняват другите хора и
обстоятелствата. Отговорните хора са своя марка, свой знак за качество, свой еталон.
Всички ние сме отговорни за тези, които са ни създали – природата, родината, родителите и
учителите. Пред всяко поколение стои задължението да направи силно поколението, което идва след
него, защото всеки човек трябва да живее пълноценно в единствения отрязък време, който му е
подвластен – днешният ден.
Училищата са функция на обществото. Когато обществото в една страна прецени, че има нужда от
обучение на своите млади хора, се създава институция за обучение. Ако не е необходима – тя
изчезва.
Ние сме създадени от необходимостта на българското общество от нас. Просъществували сме 100
години. Наш дълг е да останем!
Как може да стане това?
Като сме най-добри.
Ние винаги трябва да сме най-добри.
Участваме в наше собствено състезание – състезание за единствено и само първо място.
С нашите ученици ние сме обиколили половината свят, за да участваме в международни състезания.
Ние, учителите, сме се вълнували безкрайно, треперили сме от ужас и притеснение как ще се
представят нашите деца и сме плакали от радост, когато те пак, и пак, и пак са завоювали и са
печелили първо място.
Нашите ученици познават голяма част от света. Светът е прекрасен! Наслаждавайте му се. Но
помнете, както е казал д-р Иван Грозев преди 100 години, че ние сме в безкрайно състезание.
Резултатът от това състезание е само и единствено в наши ръце. Ню Йорк, Барселона, Париж, Базел,
Берн, Женева, Мюнхен, Братислава, Хелзинки – това са градове от нашия свят, където сме
прославили името на България!

В наше лице страната ни е водеща не само в рамките на Европейския съюз. Получили сме толкова
много положителни отзиви от представителите на образованието и науката от цял свят и виждаме
как с всяка изминала година се увеличава броят на нашите съмишленици, приятели и партньори.
Предали сме опит за учебен бизнес буквално по цял свят.
Вложили сме толкова труд, усилия, ресурс в това да представяме родината си пред света не само за
да получим награда и признание. Ние се чувстваме пратеници на доброто за България и не знаете
колко се радваме, когато чуем от трибуните в Америка, Швейцария, Финландия, Германия,
Словакия, Испания, Франция, че печели отборът на Националната търговско-банкова гимназия от
София, България.
За тези сто години в училището ни са проведени 150 хиляди учебни часа, завършили са повече от 2 0
хиляди ученици, преподавали са няколкостотин учители. Всеки учебен час е давал урок за бъдещето
и е обяснявал, че богатството – това е не само да имаш пари, а да ги съхраняваш, управляваш и
умножаваш. През изминалото столетие хората от нашата училищна общност са успявали, защото
винаги са правели повече от това, което се изисква и се очаква от тях.
Кой ресурс е безценен?
Това е времето. То не ни чака, то иска от нас незабавни действия. То е, което ни прави истински.
Времето е безпогрешен съдник на това, което правим, и аз вярвам, че времето на всяка личност в
нашето училище е била изключително важна за неговия живот...
Ние имаме най-високи критерии за своята работа. Ние сме своите най-сериозни и честни критици. Не
можем да си представим графика с резултати, в която да не сме начело. Нашето име е символ на
професионализъм, взискателност и високо качество на образованието. Дали става дума за учебен
процес, за спортна, културно-масова или благотворителна дейност, ние се стараем да показваме едно
смело, силно, амбициозно, но и великодушно лице.
Протегнали сме ръка за партньорство и сътрудничество по цял свят. Получаваме отвсякъде
протегнати ръце за партньорство и сътрудничество.
Какво искаме днес?
Всички искаме по-добро бъдеще.
Смятаме, че със своята дейност осигуряваме по-добро бъдеще за нашите ученици и за техните
семейства, а така допринасяме и за по-доброто бъдеще на нашата страна.
В какво се състои смисълът на нашия живот? Развитие, растеж, стремеж към самоусъвършенстване.
Ние не очакваме от никого да е идеален. Това не е възможно. Но искаме да се доближаваме с всеки
ден, по малко, но упорито и неотклонно към своята мечта.
Личните ни успехи са част от стогодишните успехи на хиляди и хиляди хора, формирали българския
финансов и стопански елит. На хиляди редови икономисти, финансисти, счетоводители, направили
икономиката ни по-силна.
Не всичко зависи от нас. Но ние правим всичко, което зависи от нас. Ние работим като
последователни и упорити воини на доброто и прогреса.
Честита годишнина на всички !

