
Една сбъдната мечта 

(Управител на хотел) 

Всяко дете си има мечти… Но както всеки един от нас знае те са преходни.Идва 
определен момент, когато нещата за които допреди минути сме си мечтали не се 
струват незначителни или ,,пълни глупости’’… Е, когато аз бях на четири обаче 
желанията ми бяха по-силни.  
 
Убедена бях, че когато порасна ще работя като мама. Макар да не знаех какво 
всъщност работеше тя дори и не подозирах какво отговорност носи на раменете си.  
 
С възрастта това се промени – започнах да разбирам същността на нещата на шест, 
на осем и на десет години вече осъзнах най-същественото – и това беше 
упоритостта, която трябваше да вложа за да постигна желанието си. Обожавах 
моментите, в които мама ме вземаше с нея в офиса и се чувствах някак си голяма.  
 
Дори не ми е минавало през ум, че за да седи на това бюро мама, както и много 
други хора с нейната професия са преминали през не малко трудности и че както 
всички професии и тази има недостатъци и крие рискова… 
 
Когато ме приеха в Земеделска Професионална Гимназия ,,Климент Тимирязев’’ 
специалност ,,Селски Туризъм’’ не мога да скрия,  че се почувствах удовлетворена 
и не без основание.  
 
Тъй като макар в крехка възраст бях положила много усилия, за да вляза в 
паралелката. През втората учебна година в този клас започнахме да изучаваме два 
предмета по специалността, чрез тях научихме тънкостите и основата на туризма. 
Какво следва от тук на нататък ли?  Ами нека ви разкажа една своя  мечта… 
 

,,След като завърших гимназия се ориентирах към University of Surrey в САЩ. 
Приеха ме специалност Международен мениджмънт хотелиерство. Годините там 
бяха трудни, но обучението си струваше.  
 
Натрупах не само практически, но и психологически опит научих се как трябва да 
се държиш при определени кризисни ситуации-научаваш какво всъщност се 
изисква от теб в тази професия и колко интересна и изпълнена с приключения 
може да е тя. А най-хубавото, е че не знаеш какво те очаква и всеки ден е различен. 
 

След завършването на колежа преминах през много професии търсейки точно 
място за мен с точните хора с които да си партнирам. Годините на търсене-за които 
смятах,че ще бъдат изтощителни и дълго време без резултати бяха точно 
обратното.  
 



Запознах се с много хора. Опознах различни професии. От камериерка до 
сервитъорка  та дори управител на снекбар, всички те допринесоха с нещо за по- 
нататъшното ми развитие.  
 
Помогнаха ми да се поставя на мястото на различни хора с различни съдби, за да 
може след това да бъда не само управител, но и приятел на колегите си (на 
персонал), да бъдат коректна, точна и справедлива.  
 
Всяка една от тях също криеше и безброй изненади и приключения. В периода 
когато изкарвах пари с професията камериерка, срещнах хора които макар, че не 
бяха много заможни и весели ме приеха като част от колектива.  
 
Професията барман пък беше атрактивна, с клиенти, които сядаха на бара, с 
изповедите които разказваха на мен и колегите ми, смятайки че ние сме най-
точните хора на които може да споделят… 
 
Когато човек следва мечтата си, обаче не бива  да се отклонява от целта ,може 
много пъти да завива, да хваща в грешната посока, но  важното е накрая да намери 
правилния път да продължи напред, да не забравя за какво всъщност е тръгнал.  
 
Затова в онази моя мечта в която се сбъдват мечтите….достигнах до ,,най-високо 
ниво'' управител на хотел. Как стана това ли ..ами очевидно няма нещо, което да не 
може да се постигне, стига да има желание. 
 
След дълги лутания в различни сфери бях събрала достатъчно опит, за да си намеря 
работа като управител в хотел. Първоначално само наблюдавах другите бях плаха, 
но на първия работен ден, след обучението и практиката . 
 
Трябваше да поема дълбоко въздух и да се справя, защото бях управител, защото 
туристите разчитаха на мен, защото бях успяла, защото имах волята...и оправдах 
детските мечти... 
 
Е, предполагам всеки си има една такава голяма мечта-споделете я и я превърнете 
в реалност. 
 
 
Вяра Йорданова Ибришимова, 9б клас 


