
Приветствие от доц.д-р Александър Вълков, ръководител катедра „Публична 

администрация“, по случай тържественото връчване на дипломите на 

абсолвентите магистри и бакалаври от специалност „Публична 

администрация“ (24.11.2014 г.) 

 

Уважаема госпожо Заместник-ректор! 

Уважаеми господин Заместник-кмет на Столична община! 

Уважаеми господин Председател на Фондацията за реформи в местното 

самоуправление! 

Скъпи колеги от катедра „Публична администрация“! 

Скъпи колеги, бакалаври и магистри от специалност Публична администрация! 

Скъпи приятели! 

Уважаеми родители, приятели на нашите абсолвенти, гости на това тържество! 

Горд съм и много съм развълнуван, да застана на тази висока трибуна, най-

престижната катедра, тази на аула „Максима“, за да открия тържественото, 

емоционално и прекрасно събитие - връчването на дипломите на бакалаврите и 

магистрите от 14-я випуск на специалност „Публична администрация“! 

Днес в тази зала са 160 абсолвенти – бакалаври и 30 абсолвенти магистри по 

„Публична администрация“! 

Позволете ми да открия тържеството и да поздравя нашите гости:  

- проф. д-р Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС по обучението в 

ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение,  

- д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община по направление 

„Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ и 

- г-н Здравко Сечков, председател на „Фондацията за реформи в местното 

самоуправление“. 

Чест е за нас уважаема г-жо Заместник-ректор и вие г-н Заместник-кмет, че днес 

сме заедно и ще връчите престижните, изкараните с много труд, амбиция и пот, 

дипломи на отличниците магистри и бакалаври! 

Не се става лесно „Отличник“ в специалност „Публична администрация“! 

Ще се възползвам, че съм на тази трибуна за да ви кажа в най-тържествения 

момент, на раздяла, след две години заедно в нашата специалност, няколко думи.  

Тези дни, готвейки се за днешното събитие, хвърлих поглед на церемониите на 

някои други специалности. Чух много думи, по майчински ласкави, с които най-



често ви пожелаваха „попътен вятър“. В сърцето си ви казвам днес най-красивите 

думи, но сега искам да ви пожелая и друго. Нима имаме съмнение, че навън ни 

очакват бури и че попътният вятър е лукс или щастлива случайност за тези, които 

„нямат платна“. „Всеки вятър е попътен за кораб без платна“.  

Пожелавам ви бури и битки, скъпи приятели, които да спечелите! За тези 

години, Вие, възпитаниците на УНСС научихте да навигирате в правилната посока, 

знаете как да боравите с „платната и компаса на знанието“. И това усилие не е 

приключило с получаването на дипломата. Напротив! Истинските трудности не са 

изпитите в Университета, а извън него. Те са в житейските трудности, в големите 

предизвикателства и огромните обществени очаквания към професията, към 

компетентното и изпълнено с човещина публично управление. 

Знам, дълбоко вярвам, че вие, може би с малко наша помощ, имате куража и  

амбицията да вземете тези изпити! С всеки ваш успех вие ще доказвате, че сте от 

тази специалност, престижната, „Публична администрация“ и сте истински 

представители на голямото академично семейство на УНСС! 

Бъдете „self-starters“, хора които не се нуждаят от побутване за да постигнат 

добри резултати. Ако сериозно искаме да има промени, тъй нужни на страната ни 

днес, трябва сами да създаваме условията, в които те да се случват. Всичко започва 

от нас, от нашето вътрешно поведение. Който иска да има пълноценен 

професионален живот, на първо място е длъжен сам да реализира повече значими 

неща. „Личният успех е да вършим значими неща, а не просто да работим!“ 

Ще бъдем щастливи скъпи колеги да ви видим част от модерната 

администрация, естествения път на едно скъпо струващо усилие (на вас и на вашите 

близки) - модерната администрация, която ще променя облика на страната с доброто 

си публично управление! 

Поздравявам Вас, нашите истински „работодатели“ и ви желая здраве, 

амбиция, воля и решителност, вдъхновение и истински предизвикателства и битки 

за значими неща, за да имате много поводи за хубаво настроение, лична и 

професионална  удовлетвореност! 

Споделяйте тези победи с нас! 

Не забравяйте, днес имате най-важното; всъщност имате всичко – младост, 

желание и дух! Отговорът на трудните решения е написан на логото на нашия 

прекрасен Университет - Духът прави силата! 

„Нека силата да бъде с вас“! 

 


