
                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ПГЕ - Варна                                             
ЕЛЕКТРИК 
          Училищен вестник,БРОЙ 1.,2018г. 
          Издание на  Медия „Електрик“, в изпълнение на  проекта „Твоят час“ 
     Отлични изяви на ученици на ПГЕ – Варна на ораторски форум  
                           

На 1.12.2017 година в ПГ по електротехника се проведе училищният кръг на Младежки 

ораторски форум ”Св. Климент Охридски”. Форумът се организира от Духовно-

просветен център „Св. Архангел Михаил”-гр.Варна, съвместно с Варненска и 

Великопреславска св. Митрополия, подкрепата на Община Варна и РУО - Варна. 
Участиците  изнесоха по две речи. Първата бе по задължителната тема „Ролята и 

значението на християнството в съвременна Европа”, а втората по техен избор.Те 

говориха за любовта, приятелството, екологията, бъдещето на човечеството и модерните 
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технологии. Представиха се блестящо, впечатлиха журито и заслужено продължиха към 

финалния общоградски кръг, който се проведе на 11.12.2017г. в сградата на Духовно-

просветния център. 

                                             ### 

Отлични постижения на ученици от ПГ по електротехника - 

Варна в   състезание по грамотност 

На 28.11.2017г. за втора поредна година в училищната библиотека се проведе състезание по 

български език „Ловци на правописни грешки“. 

      

 В оспорваните четири кръга Желязко Събев, Александър Добрев, Мариян Стоянов, Дилян 

Дончев, Дмитрио Олегович и Гюнай Ибрямов, разделени на два отбора, показаха своите 

познания, свързани с правописа и употребата на думите в българския книжовен език. В 

състезанието се включи и публиката - ученици и учители от училището. Компетентното жури 

от учители по български език и литература се затрудни, както при определяне на победителите, 

така и при обявяване на края на състезанието - игра . 
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Обявяват конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да 

правиш добро, ще повярваш в него“. 

 
В рамките на програма 

„Младежки дейности“ 2018 г., 

дирекция „Образование и 

младежки дейности“ във 

Варна  ще реализира първото издание на 

Националния конкурс за есе на 

тема „Само ако започнеш да правиш 

добро, ще повярваш в него“. Съгласно 

регламента право на участие имат 

всички младежи на възраст от от 15 до 

35 години. Всеки автор може да 

участва с едно есе /до четири 

стандартни страници А4, шрифт /Times new roman 12/, с придружаваща информация - трите 

имена; личен телефон и e-mail за връзка. Срокът за предаване на творбите е до 30-ти юни, 

включително на имейл: storyofkidnness@gmail.com. 

Оценяването ще стане от тричленно жури, като есетата ще се предоставят на оценяващите без 

лични данни на автора. Предвиден е награден фонд - І-ва награда - 400.00 лв., ІІ-ра награда - 

300.00 лв., ІІІ-та награда - 200.00 лв. и три поощрителни награди по 50.00 лв. Отличените есета 

ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г. Повече информация на тел: 052/820 804 и на адрес 

www.varnanamladite.com 

 

                                                             ###### 

 

Дирекция „Спорт“ в Община Варна набира доброволци за големи 

спортни събития 
Дирекция „Спорт“ търси млади и мотивирани хора, които да подкрепят организацията на 

редица събития, заложени в спортния календар на Община Варна за 2018 година. Предстои 

морската столица да е домакин на значителен брой национални, европейски и световни 

първенства в различни видове спорт.  Доброволците ще бъдат ангажирани с придружаване и 

превод на участници, настаняване на гости и официални лица, пропускателен режим, 

подготовка на основна и тренировъчна зала, помощ в организационния процес - протокол, 

информационни точки, логистика, транспорт, церемонии, фотозаснемане и други. 

http://www.eufunds.bg/
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Включилите се ще имат 

възможност да придобият 

практически опит за организиране на 

големи спортни събития, да 

подобрят своите комуникационни и 

организационни умения, както и 

компетенциите си за работа в екип. 

Всеки участник ще получи 

сертификат за положен 

доброволчески труд. 

Кандидатите трябва да 

изпратят попълнен 

формуляр със следните данни: 

три имена, телефон и 

електронна поща за контакт, 

възраст, местоживеене, 

ниво на владеене на чужди езици, предишен опит - ако има такъв, на e-mail: sportvarna@abv.bg 

Допълнителна информация на тел: 052/820 812 

 

                                                   

                                    

##### 

 

Не обявиха 

грипна ваканция 

във Варна 
Няма основания за 

обявяване на грипна 

ваканция във Варна. Това 

обявиха от Регионалната 

здравна инспекция след 

заседание на Областната 

комисия за борба с грипа. 

Броят на болните ученици 

през изминалата седмица е 

бил под изискуемите 30 % 

за обявяване на грипна ваканция. По данни на епидемиолозите във Варна през последните дни  

заболеваемостта е  142 на 10 хил.  души, а за страната стойностите са 128 на 10 хил. души. 

Следващото заседание на Областната оперативна комисия ще е на 26 януари в 14.00 часа. 

 

 

                                                       ### 
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МИНИСТЪР  КРАСИМИР  ВЪЛЧЕВ:  БЪЛГАРСКОТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ОСИГУРИ „БЪРЗА ПИСТА“ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ И ТАЛАНТЛИВИТЕ 

ГРАЖДАНИ 

 
Четири са основните 

приоритети на Българското 

председателство на Съвета на ЕС. В два 

от тях - „Бъдещето на Европа и младите“ 

и „Дигиталната икономика и уменията 

на бъдещето, “сектор „Образование“ е водещ. 

Това каза министърът на образованието и 

науката Красимир Вълчев пред 

евродепутати по време на заседание на 

Комисията на Европейския парламент 

по култура и образование (CULT).  

Българското председателство ще 

подкрепя стремежа за увеличение на 

добавената стойност на програма „Еразъм+“ в посока увеличаване на мобилностите или 

участието в тях, повишаване на възможностите за обмен на добри практики между училища и 

учители. Това включва мобилност на учители и ментори, както и мерки, свързани с намаляването 

на социалната изолация на млади хора, борбата с радикализацията и разпространението на знания 

и общи ценности. „Важно е да осигурим „бърза писта“ за развитие на иновации, технологии и на 

най-талантливите и предприемчиви европейски граждани”, заяви министър Вълчев. 

                                                   

### 

 

Варна заделя 1,3 млн. лева за спорт през 2018-та 
 
Бюджетът на Община Варна за спорт през 2018 година да е в размер на 1,3 милиона лева, 

гласуваха   съветниците от ресорната комисия в местния парламент.  В рамката са заложени повече 

средства за стимулиране на елитни спортисти и талантливи деца, които имат амбиции за новия 

олимпийски цикъл.  Според директора  на общинската Дирекция „Спорт" Кристиян Димитров, 

приоритени през тази година ще са учениците. Прехвърлени са повече директни плащания към 

клубовете. Планирани са 11 нови мероприятия, много от които международни. Сред тях са 

Световната лига по волейбол, Европейската купа по ветроходство и Европейското първенство по 

карате.  В Програма "Спорт" за тази година са заложени общо 385 000 лева за различни прояви. 

От тях, за ученически игри от януари и декември, са разчетени 50 000 лева.  От ресорната 

дирекция искат 74 500 лева за Ученическа купа "Варна" по плуване, плажен волейбол, стрийтбол, 

вдигане на тежести, шах, баскетбол, волейбол, колоездене, ледени спортове, карате киокушин, 
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спортни танци, бадминтон, хандбал и други. Включени са още 18 000 лева за студентска 

универсиада и турнири, 10 000 лева - за работнически състезания и 119 500 - за национални 

международни и други спортни прояви. За популяризиране на спорта, чествания и годишнини са 

заложени 30 000 лева, за международна дейност и сътрудничество - 25 000 лева, за Спортист на 

годината - 40 000 лева. Субсидиите за организации с нестопанска цел са в общ размер от 915 000 

лева. От тях 450 000 лева ще отидат за стимулиране на клубовете в града, а 151 000 лева ще бъдат 

дадени за национални и международни прояви. За гребно-ветроходни регати и други морски 

спортове са предвидени 75 000 лева. 

 

### 

 
РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА БРОЯ: 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Сияна Романова – VIIIб 

РЕПОРТЕРИ:Сияна Романова,  Радко Мишев, Атанас Парушев, 

Павел Няголов, Мирослава Ласкова 

Сътрудници: целият екип на медия „Електрик“ 

Адрес за кореспонденция : Послушната стая :) 
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