
1  

 

„Братя наши, Цветко и Никола, 

вий юнашки паднахте, умряхте – 

двама верни синове народни – за 

правда младост не жалихте. 

Хвала вази за ваш’то геройство! 

Вашата памет за нас ще е свята, 

името ви няма да загине, ще се 

носи и ще се разнася...“ 

 

„Но две неща ми трябват на 

земята - те са: любов и сво-

бода. За любовта бих жерт-

вал си живота, за свободата 

- бих дал и любовта.“ 

Шандор Петьофи 

 

Враца е известна пред цяла 

България, като градът на 

Ботевата слава, но малцина 

днес знаят, че в национал-

ната ни история врачани-

нът Никола Войводов е 

предшественик на саможер-

твата на Христо Ботев. Той 

пръв стига до идеята да се 

използва кораб за револю-

ционна акция. През 1867 

година Войводов организи-

ра чета за освобождението 

на България и загива в сра-

жение с турската стража на 

б о р д а  н а  п а р а х о д а 

"Германия" в пристанище 

Русчук. На негово име е 

наречен централния буле-

вард във Враца, а нашето 

училище с гордост носи 

името му.  

Никола Хаджикръстев Вър-

банов е роден във Враца 

през 1842 г. 

Баща му, 

хаджи Кръс-

тьо Върбанов, 

бил голям 

т ъ р г о в е ц -

джелепчия и 

винар. Нико-

ла имал още 

ч е т и р и м а 

братя. Полу-

чава много 

добро образо-

вание, учи в Бебек, Цариг-

рад, говори свободно анг-

лийски, немски, италианс-

ки, френски, турски и 

гръцки език. Отначало се 

увлича по бубарството, но 

в Италия се свързва с кар-

бонарите и това преобръ-

ща живота му. През 1867 

година, младият българин 

заминава за Браила, къде-

то се включва в Браилска-

та българска община. Про-

меня името си на Никола 

Войводов, което показва 

неговият революционен 

плам и решение да се бори 

за свободата на Отечество-

то. Отдава се изцяло на 

революционна дейност, 

като е поддръжник на пос-

тоянната четническа вой-

на срещу Османската им-

перия.  

Когато на 20 август 1867 г. 

корабът „Германия“ акос-

тира на русенското приста-

нище, тя е посрещната, 

вследствие предателство, 

от редовна турска войска и 

полиция. След отчаяна и 

неравна борба Никола 

Войводов и Цветко Павло-

вич геройски загиват, вер-

ни на клетвата си 

„Свобода или смърт“. 

Никола Войводов e погре-

бан в Русе, вероятно от 

голямата българка баба 

Тонка Обретенова. Праз 

1938 г. инициативен коми-

тет пренася костите на 

войводата във Враца. По 

случай 100 годишнината 

от гибелта му, през 1967 г. 

останките са пренесени в 

родната му къща, в която е 

устроена музейна експози-

ция. Никола Войводов 

влиза в пантеона на голе-

мите български революци-

онери със своя пример и 

саможертва.  

Надпис, описващ картина или гра-
фика. 

Специални инте-
реси: 
 Накратко опишете вашите интереси тук. 

 Накратко опишете вашите интереси тук. 

 Накратко опишете вашите интереси тук. 

 Накратко опишете вашите интереси тук. 
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„Перлата в короната на 

този лавров венец, когато 

говорим за четническото 

движение, за пожертвали-

те живота си, с особен 

блясък изпъкват имената 

на Войводата и комитата 

Цвятко Павлович. Загиват 

на 20 август, нов стил, 

през 1867 година. Те 

вдъхновяват Христо Ботев 

да превземе „Радецки“. 

Войводов е не по- малко 

чутовен от своя наследник 

Ботев.“ 

Красимир Григоров, за-

в е ж д а щ  о т д е л 

„Възраждане към РИМ- 

Враца. 

40 ГОДИНИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“,ГРАД ВРАЦА  
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Преди 40 години 
отваря вратите на 
знанието Основно 
училище „Иван Ни-
вянин“ за децата на 
комплексите Дъбни-
ка и Сениче. Хиляди 
детски гласове из-
пълват до краен 
предел класните 
стаи. Млади и вдъх-
новяващи учители 
палят искрите на 
знанието в много-
людните паралелки.  

Десетки випуски 
носят в сърцето си 
спомени, успехи, мечти и преживява-
ния, приятелства! Знания, житейски 
уроци и човешки съдби! Пъстър ка-
лейдоскоп, вграден в темелите на 
любимото училище! Ценно наследст-
во! От това училище са тръгнали в 
професионалното си развитие лекари, 
журналисти, художници, спортисти, 
учители, юристи, актьори. Горди сме с 
постиженията на нашите ученици през 
изминалите години, които развиват 
заложбите си във всички житейски 
области. 

За 4 десетилетия училището променя 
статута и имената си, но съхранява 
традициите си и духа си млад, тър-
сещ, съзидателен! Имената на Давид 
Тодоров, Цвета Кръстенякова, Любен 
Каравелов са не само патрони на три-
те училища, преструктурирани в Сред-
но училище „Никола Войводов“, те са 
символи на патриотизъм, дръзнове-
ние, творчество, отдаденост и сме-
лост. Нашият патрон Никола Хаджик-
ръстев Върбанов е личност факел и 
еманация на интелект, образованост, 
жертвоготовност и неподправено ро-
долюбие. Личност, пример за нашите 
ученици. Пример за поколенията на 
Враца. 

Малко или много са 40 години избира-
ме ние, учениците, учителите и роди-
телите, които във фундаментите на 
изграденото вграждаме и своя принос, 
за да се чувстваме горди с принад-
лежността си към  точно това учили-
ще. Защото училището има значение! 
Защото образованието има значение! 
Защото бъдещето има значение! 

Днес, развиващо се в синхрон с нови-

те реалности на дигиталното общест-
во, Средно училище „Никола Войво-
дов“ е гордо с миналото си и съгражда 
с чест настоящето и бъдещето си на 
модерно, проспериращо и значимо 
образователно и културно средище! 

Днес най-младата учебна институция 
на Враца е с обновена учебна среда, 
с модерно техническо оборудване, с 
иновативно обучение и дигитална пер-
спектива в СТЕМ център благодаре-
ние на учителите, служителите, роди-
телите (които в голямата си част са 
наши бивши възпитаници).  

И днес, както преди 40 години, най-
важният капитал са децата, за които 
педагогическите специалисти осигуря-
ват в 34 паралелки от първи до двана-
десети клас най-доброто образование 
с най-съвременните образователни 
методи и средства. Професионалната 
ни паралелка „Икономист-
информатик“ дава възможност за ди-
ректна стойностна реализация в кон-

курентната среда на реалния жи-
вот.  

Многобройни са постиженията на 
нашите ученици в множество със-
тезания, олимпиади, конкурси. Пос-
тижения, които са ценност и гор-
дост за всички нас. 

С подкрепата на Обществения съ-
вет, Училищното настоятелство, 
РУО, обществените институции на 
Враца и на нашите партньори ние 
можем да заявим отговорността си, 
че в СУ „Никола Войводов“ образо-
вателният и възпитателният про-
цес подготвят успешни личности, 
които да се реализират достойно в 
живота. 

Честит празник на всички бивши и 
настоящи колеги учители! Вие на-
писахте и пишете с труда и грижи-
те си историята на нашето учили-
ще! 

Честит празник на всички бивши и 
настоящи ученици! Вие сте нашата 
гордост и нашето вдъхновение! 

Честит празник на всички родите-

ли! Вие сте и ще бъдете нашите 
най-верни приятели и съмишле-
ници! 

Честит празник на жителите на 
Дъбника и Сениче! Вие сте наша-
та мяра за успех! 

Честит празник, училище!  

Снежанка Каменова  
Директор на СУ „Никола Войво-
дов“ 
  

 

     СУ „Никола Войводов“,град Враца 

 

  

 

Страница 2 Е-вестник 

Надпис, описващ картина или 
графика. 

 40 ГОДИНИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ , ГРАД ВРАЦА 
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Какви са спомените Ви от първите 
стъпки на училището? 

Всяко начало е трудно. Първите стъп-
ки не бяха лесни, но бяха съпроводе-
ни и с конкретен успех. Когато се 
върна назад във времето (а то не е 
малко- цели 40 години), душата ми се 
изпълва  и с радост, и с тъга; с блаже-
на усмивка и – не бих скрила- с гор-
дост. 
Училището отвори врати за своите 
2000 ученици и 112 преподаватели
( ще посоча само един пример- имах-
ме „о“ паралелка първи клас) с прог-
рама минимум: класни стаи с чинове, 
черни дъски и тебешир. Липсваше 
всякакво обзавеждане, нагледни мате-
риали и пособия. Но! Едно голямо 
„НО“! Имахме подкрепата на всички 
родители, ръководства на заводи и 
фабрики (които не бяха малко по това 
време) с материали и средства. Всеки 
ден по коридорите се срещаха специ-
алисти. 
 
Чия е заслугата за успешния старт  
на новото училище? 
Първи помощници  бяха и самите 
учители. Тук е мястото да си спомним 
за оня млад, амбициозен колектив, 
който с желание и голяма отговор-
ност, прие с готовност изпълнението 
на 5- годишната програма за изграж-
дане на МТБ- гаранция за високо ка-
чество и ефективност на учебния про-
цес. Всички постигнати резултати 

дължа на него. Аз 
още един път сър-
дечно благодаря на 
учителите, родите-
лите и помощния 
персонал. 
Не останаха назад 
и самите ученици. 
Разгаряше се едно 
съревнование за 
повече събрани 
вторични сурови-
ни и билки. Богато 
озелененият двор 
беше тяхно дело, 
изпълнявайки де-
виза: „Расте дете-
то, расте дръвче-
то.“ 
Само за няколко 
години  минахме на кабинетна систе-
ма- кабинети по всички предмети- за 
начален и среден курс. Бяхме единст-
веното училище с плувен басейн, с 
площадка по безопасност на движе-
нието, с клуб по спортна стрелба. С 
богата програма учениците ни откри-
ха „първият празник на града“ на ста-
диона. 
Големият ентусиазъм на колектива в 
изпълнение на училищните програми  
бе удостоен  с една от най- големите 
награди по това време: „Национален 
първенец“, а аз получих орден 
„Кирил и Методий“ – първа степен. 
 
Какви  бяха Вашите   мечти  за раз-

витието на училище-
то? 
     Заживяхме с друга 
мечта- училището да 
стане СОУ- имаше 
всички възможности, 
но „някои“   решиха, че 
трябва да бъде разделе-
но  на начално учили-
ще и прогимназия. 
Времето доказа обрат-
ното!  Моята мечта за  
израстването на учили-
щето и колектива е 
осъществена! 
 
. Какви са Вашите 
пожелания  към се-
гашния  екип ? 
 Моите пожелания са 

кратки, но от сърце: първо- на всички 
учители – да овладяват тънкостите на 
нашата невероятна професия; второ – 
на учениците: да растат достойни 
граждани- знаещи и можещи -за  гор-
дост на учителите си  и радост на ро-
дителите си. 
Предлагам заглавие: 40 години въз-
ход! 

та. 

Microsoft Publisher включва хи-
ляди изображения от графични 
колекции, които можете да избе-
рете и импортирате в своя бюле-
тин. Има няколко инструмента, 
които можете да използвате, за 
да нарисувате фигури и симво-
ли. 

След като сте избрали изображе-
ние, разположете го близо до 
статията. Внимавайте да разпо-

Този сюжет може да се състои 
от 75-125 думи. 

Избирането на снимки или гра-
фики е важна част от добавяне 
на съдържание към вашия бюле-
тин. 

Помислете за статията си и се 
запитайте дали снимката успява 
да поддържа или разширява пос-
ланието, което се опитвате да 
предадете. Избягвайте избора на 
снимки, които са извън контекс-

ложите надписа на изображени-
ето близо до него. 

Интервю с г-жа   

Заглавие на вътрешен сюжет 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

 
 

УЧИТЕЛЯТ е малката искрица,                           И въпреки че толкова могъщ е,                 Ивет Симеонова е  ученичка на училището в първия  

която те зарежда с вдъхновение                      Учителят е твой добър приятел.              Випуск 1978/1979-1984/1985. Сега е директор на КСУДС-гр.  

да забелязваш цвете или птица,                       Умората му си остава вкъщи,                   Роман 

да прочетеш стихотворение…                            когато те превръща в Откривател. 

 

И нестинарският му огън те понася                  За пламъка той обич заслужава – 

към нови светове и мироздания,                      получил е призвание от Бога – 

предизвикателства в деня ти внася,                чрез него във живота просветлява – 

предлага ти умения и знания.                            искрица е, но в теб разпалва огън. 

 

Учителят те води през вселени,                            Ивет Симеонова 

които ти помага да разбираш – 

На  всеки от Учител подарен е 

стремежът му по пътя да не спира. 

 

 

Юбилеен брой Юни 2021 

     Училището има значение! 

Ивет Симеонова е ученичка в първия 

випуск на училището– 1978/1979-

1984/1985 година. Сега е директор на 

КСУДС– гр. Роман  

ИНТЕРВЮ С ЛИЛЯНА ДОНЧЕВА-ДИРЕКТОР НА СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ОТ 1978 ДО 1990 ГОДИНА 
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През есента на 2020г. се навършиха 

40 години от създаването на  Средно 

училище ,, Никола Войводов” в град 

Враца. Разположено в центъра на 

ж.к. ,,Дъбника” то има своята исто-

рия и носи името на едноименния 

врачанския патриот, будител, рево-

люционер  и ръководител на че-

та ,загинал през 1867г.Наследник на 

няколко училища, и като много дру-

ги учебни заведения в страната, учи-

лището преживява превратностите 

на времето, за да се превърне в едно 

от най-големите и престижни учебни 

заведения в града.  

Началото е поставено през 1977г., 

когато в най-големия и нов квартал 

на Враца е открито НОУ ,,Иван Ни-

вянин”, което се помещава в стара и 

неуютна сграда. През 1980г., когато 

България чества 1300 години от съз-

даването си ,на 20 октомври учили-

щето разтваря вратите си в нова 

сграда . Има нещо символично в то-

ва, че прага прекрачват тогава 1300 

ученици, които получават като дар 

това голямо 28 класно училище със 

своите светли и просторни класни 

стаи, учебни  и методически кабине-

ти, с плувен басейн, физкултурен 

салон, съблекални и спортни пло-

щадки. От откриването на училище-

то до 1990 г. негов директор е г-жа 

Лиляна Дончева. През 1987 г. то ста-

ва национален първенец. 

През 1992г. съгласно заповед на 

МОН училище ,,Иван Нивянин” се 

разделя на две училища :на Начално 

училище ,,Л. Каравелов”, с директор 

г-н Йордан Иванов, който остава не-

гов единствен директор за шестнаде-

сет годишната му история( до 2008г.); 

и Прогимназия ,,Цвета Кръстеняко-

ва”- с директор г-жа Галина Витано-

ва ( от 1990 до 2018г.) 

И двете училища продължават да 

съжителстват в една сграда. Утвърж-

дава се практиката на добро сътруд-

ничество, взаимодействие и приемст-

веност между колективите на двете 

училища. 

Във връзка с демографския срив в 

региона, и поради трайната тенден-

ция на намаляване броя на ученици-

те в задължителна училищна въз-

раст, от 01.08.2008г. със заповед на 

министъра на образованието и нау-

ката се извършва оптимизация на 

училищната мрежа, която преобразя-

ва и слива  трите училища в ж.к. 

,,Дъбника”-НУ ,,Л. Каравелов”, Про-

гимназия ,,Цвета Кръстенякова” и 

Основно училище ,,Давид Тодоров” в 

СОУ ,,Никола Войводов”. Директор 

на училището е г-жа Галина Витано-

ва, която остава на този пост до 

07.07.2018г. Общата численост на  

персонала е 112 лица, от които 86 –

педагогически и 26 – непедагогичес-

ки. В 43 паралелки са обхванати 

1122 ученици от първи до осми 

клас ,на двусменен режим на работа. 

Училището е достоен приемник и 

наследник на традициите на светско-

то образование, утвърждавани от 

колективите на предхождащите го 

три училища. От 2017г. към настоя-

щия момент училище ,,Никола Вой-

водов” придобива статут на Средно 

училище. След пенсионирането на г-

жа Витанова негов директор е г-жа 

Снежанка Каменова. 

 

     СУ „Никола Войводов“, град Враца 

40 години от създаването на училище ,,Никола Войводов” – град Враца 

  

 

Страница 4 Е-вестник 

 40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО  НА УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“, ГРАД ВРАЦА 
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Днес  учениците на Средно  
училище “Никола Войводов” 
се обучават в модерно обзаве-
дени  учебни стаи, оборудва-
ни със съвременни нови мебе-
ли, във всяка от тях има мул-
тимедии, интерактивни дъски, 
които подпомагат и обогатя-
ват процеса на обучение. За 
активното учене, отдих и 
спорт на разположение са 
четири компютърни кабинета, 
обезпечени с модерни компю-
търни конфигурации, осигу-
рен е стационарен и безжичен 
Интернет, два обновени физ-
културни салона, библиотека, 
административни помещения 
и ученическа столова. В двора 
на училището има площадки 

за волейбол, баскетбол 
и футбол, атрактивен 
английски двор, който е 
предпочитано място за 
отдих и забавления на 
малките ученици и със 
своята красота  и спо-
койствие предоставя 
прекрасна релаксираща 
атмосфера. 

Богатата материал-
но-техническа база 
на училището е 
предпоставка как-
то за осъществява-
не на качествен 
образователно въз-
питателен процес, 
така и за провеж-
дането на многооб-
разни извънкласни 
дейности, за орга-
низиране на пълно-
ценната подготов-
ка и отдиха на уче-
ниците.СУ Никола 
Войводов“ е един-
ственото училище 
в областта, което 

притежава функциониращ плувен 
басейн, където се провеждат занятия-
та по плуване в часовете по физичес-
ко възпитание. Той е и главна атрак-
ция за малките ученици, които се 
забавляват, заедно с учители и роди-
тели в занимания по интереси. 

 

Заглавие на вътрешен сюжет 

Заглавие на вътрешен сюжет 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

 

Заглавие на вътрешен сюжет 

"За да привлечете вниманието на 
читателя, поставете тук интересно 
изречение или цитат от сюжета." 

Юбилеен брой Юни 2021 

      Училището има значение! 

9“а“ клас 
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Вълнуваща среща на 

учениците от 5 А клас 

с г-н Павел Павлов – 

бивш възпитаник на 

нашето училище и 

настоящ учител в 

него. Г–н Павлов с 

радост отговори на зададените от 

учениците въпроси, касаещи него-

вото израстване от ученик в СУ 

„Никола Войводов“ до уважаван от 

колегите си млад учител и обичан 

от учениците преподавател. Пав-

лов сподели с учениците, че 

един  от мотивите  да стане учител 

е голямата отдаденост и висок про-

фесионализъм на бившите му пре-

подаватели в СУ „Н. Войводов“, 

които са  го  подтикнали към тази 

важна стъпка в неговия живот. 

 Днес, СУ „Никола Войводов“  е желана 

образователна институция, която предоста-

вя на своите ученици възможности за ка-

чествено образование в сигурна, безопасна, 

позитивна и атрактивна образователна 

среда. 

Ново и модерно, училището се гордее и 

пази своето минало. Във връзка с 40-

годишния юбилей, в средното училище 

отдават своята почит на всички именити 

българи, чиито имена са част от историята 

му. Фоайето на първия етаж на сградата  е 

превърнато в място, което винаги ще пази 

паметта за миналото. 

Стената на най- успешните ученици на 

училището  и витрините с многобройните 

награди се изправят, сякаш с гордост, пред 

осветения в цветовете на българското зна-

ме портрет на Никола Войводов и почетна-

та колона , с която признателните наслед-

ници отдават почит към всички, чиито 

имена са били част от историята на учили-

щето: Цвета Кръстенякова, Любен Караве-

лов, Давид Тодоров, Никола Войводов. 

      СУ „Никола Войводов“, град  Враца 

ГАЛЕРИЯ НА УСПЕХИТЕ 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

 

 

 

Страница 6 Е-вестник 

СУ „Никола Войводов“ 

„Ново и 
модерно, 

училището ни се 
гордее и пази 

своето минало.“ 

ГАЛЕРИЯ НА УСПЕЛИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ НАШЕТО УЧИ-
ЛИШЕ Е СЪЗДАДЕНА ВЪВ ФОАЙЕТО. 

     ГАЛЕРИЯ НА УСПЕХИТЕ 

„Да имаш сърцето на дете не е срам, а 
чест.“ – Ърнест Хемингуей 

 

ДЕТЕТО непораснало е в мен 

и всеки миг ме дърпа за ръката 

да се оглеждам в шарения ден – 

с очите му да виждам красотата. 

 

Препъва се във крачките ми пак, 

за да помоли мило да не бързам 

и дава ми – за друг невидим – знак, 

че добротворчество ни свързва. 

 

Неспирно ми говори на ухо 

за хората, животните, цветята – 

напомня ми, че всяко същество 

жадува любовта и добрината. 

  

Ровичка смело в моето сърце, 

душата ми стреми се да целуне, 

за да дари отново радост на дете, 

докосвайки най-фините ѝ струни. 

 

А озовем ли се на кръстопът, 

с детинска дързост ме побутва – 

интуитивно следва правилния път, 

когато между избори се лутам. 

 

И съм щастлива, че е рядък жест 

невинност в дните ми да свети – 

най-истинска за мене чест 

е да запазя дечкото в сърцето. 

Ивет Симеонова 
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През 2018/19 година ученици от 

гимназиален етап участваха в 

Програмата „Училище посланик 

на Европейския парламент“, съв-

местно със своите ръководители г-

жа Петя Николова и Галина Гане-

ва бяха посланици на европейските 

идеи за сътрудничество, разбира-

телство и свобода. Младшите пос-

ланици представяха своето учили-

ще като място, където европейски-

те ценности са облик и приоритет. 

Младшите посланици участваха в 

общински, областни и национални 

форуми с членове на Европейския 

парламент (ЕП) и Европейската 

комисия. Срещите провокираха 

участниците свободно да задават 

въпроси и да търсят решения. Пос-

тавено бе началото на няколко во-

дещи инициативи: изготвяне на 

европейски информационен кът, 

проект за разделно събиране на 

отпадъци в кори-

дорите, засаждане 

на дръвче, иници-

атива за площад-

ката по БДП в дво-

ра на училището, 

популяризиране 

на училищните 

дейности в детски-

те градини на те-

риторията кв. 

„Дъбника“ и др.  

Младшите посла-

ници имаха твор-

чески инициативи 

в отпразнуването 

на Деня на жената и национални-

те празници, а в Деня на Европа бе 

открита изложба с рисунки на уче-

ници.  В партньорство с информа-

ционен център „Европа Директно“ 

те се включиха в различни съби-

тия, по време на които бяха осъ-

ществени интересни контакти. 

Чрез участие в благотворителните 

базари за Коледа и Баба Марта, 

посланиците на ЕП изразиха съп-

ричастност към свои съученици в 

неравностойно положение.  

За активното си участие, послани-

ците от СУ „Никола Войводов“ по-

лучиха плакет от Бюрото на Евро-

пейския парламент в България.  

Окончателното класиране ни наре-

ди сред 15-те български училища с 

най-висок общ резултат и едно от 5

-те училища, което има възмож-

ност да изпрати преподавател на 

международен семинар на ЕП. 

 

 

 

  Среща с евродепутата Владимир Уручев 

 

 

 

"За да привлечете вниманието 
на читателя, поставете тук 

интересно изречение или цитат 
от сюжета." 

Юбилеен брой Юни 2021 

      Училището има значение! 

     ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

Проект „Еразъм +“- ученици и учители в Италия 
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В началото на годи-

ната нашето учили-

ще бе одобрено за 

финансиране по 

проект на НП 

„Изграждане на 

училищна STEM 

среда “ на МОН. 

STEM е учебен 

план, базиран на 

идеята да за образо-

вание в четири спе-

цифични области: • 

наука (Science) • 

т е х н о л о г и и 

(Technology) • ин-

ж е н е р с т в о 

(Engineering) • ма-

т е м а т и к а 

(Mathematics) Ос-

новното предназна-

чение на STEM 

центъра ще бъде 

насочено към раз-

виване на дигитал-

ни умения у учени-

ците и ще спомага 

за практическата 

насоченост на часо-

вете по специалните 

предмети, както и ще се превърне в 

място, където да се провеждат 

учебни часове от задължителната 

професионална подготовка във вто-

р и  г и м н а з и а л е н 

етап..  Пространствата ще са обосо-

бени в няколко къта – за групова и 

индивидуална работа, за практи-

ческа дейност от тип мейкърспейс, 

както и ще са  подсигурени с висо-

котехнологични устройства  - лап-

топи, интерактивни дисплеи и дъс-

ки MULTI TOUCH, даващи въз-

можност за динамична и гъвкава 

среда за работа и учене. Нес-

лучайно центърът ще носи 

името „Дигитални създатели 

– науки на бъдещето“.  

      Проектът предвижда и 

изграждането на още две 

физически пространства, 

предназначени за работа в 

часовете по природни науки, 

където по иновативен и ин-

тересен начин ще се търсят 

връзките между отделните 

дисциплини, ще се решават 

казуси и обществено значи-

ми проблеми, ще се дават 

решения с цел подобряване 

на социалната и обществена-

та среда. Така у учениците 

ще се изграждат умения за 

учене през целия живот, 

както и умения за работа в 

екип, интеграция и сътруд-

ничество.     В новоизграде-

ния СТЕМ център ученици-

те ще имат на разположение 

и специално обособени места 

за отдих и игри, където да се 

забавляват, но и да черпят вдъхно-

вение. С това СУ “Никола Войво-

дов“ дава своята сериозна заявка 

да се превърне в най-модерното и 

предпочитано място за учене през 

следващите години. 

 

     СУ „Никола Войводов“ , гр. Враца 

 Средно училище „Никола Войводов“ започва изграждането на свой СТЕМ център 
    “Дигитални създатели – науки на бъдещето” 

 

 

 

 

Страница 8 Е-вестник 

"За да привлечете вниманието на читателя, поставете тук интересно изречение или 
цитат от сюжета." 

 

     ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 НОВА ВИЗИЯ НА СТАИТЕ ЗА STEM ОБУЧЕНИЕ 

ВАСИЛЕНА КОЦЕВА—VII А 

Анабел-Мари Димитрова— 

VII “A” клас 
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В Средно училище „Никола Войво-

дов” – Враца, всяка година тради-

ционно се откриват базари и ини-

циативи  с благотворителна цел.  

Учители и ученици от нашето учи-

лище  с готовност се посвещават на 

различни благородни каузи, които 

са успешни и заради всеотдайната 

помощ на най- добрите партньори 

– родителите. 

Първомартенският благотворите-

лен базар винаги е предизвиквал 

огромен интерес, заради красивите 

ръчно изработени мартеници и 

значимите каузи, които си поставя. 

Тази година сръч-

ните и трудолюби-

ви ръце на учени-

ците, учителите и 

родителите от СУ 

„Никола Войводов” 

изработиха изящ-

ните червено-бели 

символи на здраве-

то и живота с ог-

ромното желание 

да подпомогнат 

своето училище по 

пътя му на превръ-

щане в едно от най- 

модерните и пред-

почитани места за 

получаване на 

качествено обра-

зование. Средст-

вата от благотво-

рителния базар 

тази година ще 

бъдат използвани 

за    изграждането 

на СТЕМ центъра 

„Дигитални съз-

датели – науки на 

бъдещето”, който 

всички очакват с 

нетърпение. 

Миналата година 

благодорната кауза 

на децата беше под 

наслов- „Да помог-

нем на Гери! Орга-

низират се коледен 

и великденски ба-

зар, както и иници-

ативата за събира-

не на капачки от 

безалкохолни на-

питки, средствата , 

от които отиват за 

социално слаби , 

деца с тежки забо-

лявания или в не-

равностойно поло-

жение.  

 

  

 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

 

 

"За да привлечете вниманието на 
читателя, поставете тук интересно 
изречение или цитат от сюжета." 

Юбилеен брой Юни 2021 

         Училището има значение! 

     ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Коледен благотворителен

     базар 
Кампанията „Да помог-

нем на  Гери“ 

Великденски благотворителен  

         базар 



10  

 

СУ „Никола Войводов 
е училище  с модер-
на визия, но и тради-
ции в образованието. 
Нашите ученици 
печелят конкурси, 
състезания и се 
представят отлично 
на олимпиади . Гор-
деем се с професио-
налната ни паралел-
ка в гимназиален 
етап „Софтуерни и 
хардуерни техноло-
гии“, а тази година 
отново ще имаме 
паралелка—
професия 
„Икономист– инфор-
матик“ с разширено изучаване на  английс-
ки език. 

Учениците в гимназиален етап имат прак-
тики в известни фирми от региона, където 

научават тънкостите на професията и доби-
ват богат опит.  А тази година по предме-
та„Работа  учебно предприятие” учениците 
от 11 клас създадоха учебно-
тренировъчна туроператорска фирма с наи-

менование– Северозападно приключение” 
ООД.  

 

           СУ „Никола Войводов“ , град Враца 

       С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 

 

 

Страница 10 Е-вестник 

"За да привлечете вниманието на читателя, поставете тук интересно изречение или 
цитат от сюжета." 

 ГАЛЕРИЯ НА УСПЕХИТЕ 

Трето място за 
Мила Йорданова– 
ученичка от 6 
клас– стихотворе-
нието- 
„Възкресенски со-
нет“. Негово Висо-
копреосвещенство 
Ловчанския митро-
полит Гавраил 
връчва наградата 
на талантливата 
поетеса.. 

Награди от математически състезания 

 

 
На 

Национак 

Национално състезание 

по  СБНУ– класирани 

ученици от 4 клас 

Национално състезание по 
музика –награди на участни-
ците с ръководител Емил 
Димитров  

     С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 
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Заглавие на вътрешен сюжет 

 

Надпис, описващ картина 
или графика. 

 

 

Юбилеен брой Юни 2021 

         Училището има значение! 

      ГАЛЕРИЯ НА УСПЕХИТЕ 

 

Областен кръг на национално състе-

зание „Знам и мога “(4 КЛАС) 

Габриела Монова (7 а клас)-първо място 

на конкурс „Вълшебна Коледа“ 

Сияна Спасова –3 в клас-второ място 
Отбор по БДП– общински и областен първенец на национално 

състезание по БДП 

 

  Наградени рисунки от конкурси-начален етап 

 
В деня на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий, ученици от СУ „Никола 
Войводов” – Враца,  изпълниха двора пред къщата на видния врачански възрожде-
нец Никола Войводов с история, поезия, духовност и много емоция. 

За поредна година от средното училище, чийто патрон е Никола Войводов, провеж-
дат свой училищен рецитал на това знаково за тях и значимо за всички врачани 
място в сърцето на град Враца. 

Тазгодишният конкурс рецитал премина под мотото „С история и поезия” и бе част 
от програмата за 40- годишния ни юбилей . 

Преслава Бельовска – 5.г и Севгинар Огнянова от 12.а клас са победители в кръго-
вете от тяхната възрастова група. 

 Мажоретен състав към училището 

Детска фолклорна група „Цветница“ 
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Какъв би бил животът на хората, ако от лика на 
Земята изчезнат животните 
и растенията, ако въздухът и 
водата са замърсени? Тогава 
този живот ще бъде невъз-
можен. 

Дали така скъпата за хората 
планета Земя ще е същата 
през новото хилядолетие- 
изпълнена с растителни и 
животински видове, крис-
тални езера и вековни гори, 
които бавно, но сигурно 
днес изчезват от лика на 
Земята? 

Ако не се помисли за приро-
дата около нас, тези богатст-
ва ще изчезнат, а заедно с 
тях и ние- хората, които се 
мислим за най- развитите 
същества. 

Чрез множество специализирани телевизионни 
канали, научно- популярни филми, специални 
реклами и списания се показва на хората какво 
става с планетата, на която живеем. И евенту-
алното бъдеще за нея, ако се продължава уни-
щожението на природния свят. 

Много от хората днес си мислят: „Планетата 
Земя е създадена за нас и ни принадлежи!“. Но 
всъщност това се оказва огромна грешка. Земя-
та е собственост на всички живи твари  , нами-
ращи се на нея, на всички растения, животни и 
микроорганизми, във водата и на сушата. 

Много често в сюжетите на филмите основна 
тема е борбата между пре-
тендентите за господар на 
света. И това поражда у 
хората погрешната предста-

ва, че някой може да прите-

жава тази планета. Наистина 
такава вероятност, но за 
тази цел ще се водят ожес-
точени битки, които ще 
погубят всичко наоколо. И 
за бъдещия господар няма 
да остане нищо, освен пус-
тош.   

Също така голяма част от 
човечеството смятат , че 
Земята е най- красивата 
планета и че само на нея 
има живот. И това е чудес-
ната истина, но от нас зави-
си дали ще я запазим такава. 
Защото нуждата от  

дървен материал нараства всекидневно, а с това 
и изсичането на горите. А точно от тези гори 
зависи съставът на атмосферата, без която ние 
ще загинем. 

Прекомерното използване на автомобилите, 
автобусите, камионите и други машини, които 
изхвърлят вредни газове в атмосфе-
рата, предразполагат за евентуално 
задушаване  на света и спомагат за 
така наречения от учените „парников 
ефект“. 

Но най- важният и нерешим проблем с околна-
та среда е изтъняването и появяването на 
„дупки“ в озоновия слой на атмосферата. 

Причина за тази предстояща катастрофа са 
широко навлезлите в промишлеността токсич-
ни вешества и химикали. Газовете, които се 
издигат във въздуха и могат да правят съедине-
ние с кислорода , разбиват молекулата на озо-
на. 

Но най- голямата вреда е съзнанието на хората, 
защиото хората не осъзнават ролята на озоно-
вия слой и не осъзнават какъв ще е животът на 
Земята без него, изпълнен с радиация от ултра-
виолетовите лъчи. Земята ще  е една пустиня.  

Проблемите в опазване на природата продъл-
жават със замърсяване на водите в реките, 
езерата и моретата. Хиляди тонове отпадъци 
годишно се изливат в океаните, като по тази 
причина се унищожава морската флора и фау-
на. И същата тази замърсена вода под формата 
на киселинни дъждове унищожава с еднаква 
сила и сушата.  

Моля се по- скоро хората да разберат значение-
то на планетата Земя за самите тях, защото тя е 
техният единствен дом. Защото след години 
човечеството ще разбере, че за едни финикийс-
ки знаци е унищожило своята планета.  

Ивайло Тихомилов- VIII  „а“ клас. 

 

        СУ „Никола Войводов“-град Враца 

 

 

технологиите, век на микробиоло-
гията и генното инженерство.  

На прага на новото хилядолетие аз 
мечтая светът никога да не познае 
ужаса на войната и глада. Нека 
през това хилядолетие всичко да 
бъде съвършено: заводите, предп-
риятията, постройките, жилищата 
на хората и дори нашите дрехи.  

Светът ще опознае Космоса, ще 
бъдат създадени нови светове, ще 
се срещаме  с нови цивилизации от 
други светове.  

Морското и океанското дъно ще 
бъдат разработени  и от недрата им ще 
се изтичат несметни богатства за нуждите на 
хората.  

Земята , океанът и небето ще бъдат 
в услуга на хората. 

 Нека всичко бъде прекрасно!  

Десислава Димитрова , VIII  „а“ 
клас. 

В Новогодишната вечер на 1999 година ние не 
само ще изпратим една стара година и ще пос-
рещнем Новата, но ще изпратим и стария век. 
Ще отмине столетие, изпълнено с войни, земет-
ресения, наводнения, но и век, изпълнен с ре-
форми , строежи и мирен подем. Векът на отк-
ритието на атома от Мария и Пиер Кюри, а 
след това и унищожителната последица в Хи-
рушима  от атомната бомба. Постепенно чове-
кът се научи да използва атома за мирни цели. 
Днес има безброй атомни централи, подводни-
ци и ледоразбивачи.  

През този век за пръв път Юрий Гагарин излезе 
в Космоса и за пръв път човек стъпи на Луната.  

Векът на 
компютрите, 

 

Страница 12 Е-вестник 

 

 На прага на новото хилядолетие( есе) 

                                                                    ТВОРБИ И НАГРАДИ  ОТ КОНКУРСИ 

На прага на новото хилядолетие (есе) 

                 Училище мое 

Училище мое, цвете израсло  в полето, 

в тебе учат щастливи деца, 

отправят с надежда взор към небето 

растат и цъфтят като свежи цветя! 

 

Училище с име на войвода, 

пред чийто подвиг скланяме глави, 

защото делото му в полза на народа 

и днес грее като пламък в нашите души! 

 

Училище мое, слънчице греещо,  

ти знание пръскаш щедро, обилно. 

Училище мое, сърце пеещо 

обичам те предано, силно!  

 

Мила Цветомирова Йорданова,  

VI “В“ клас,  

I място в конкурса „С войводски пла-

мък в сърцето“ 

  

 

Илиан Атанасов– VI “б” клас-първо 

място на общински и областен кръг на 

състезанието „Речеви и комуникатив-

ни умения на английски език“ и осмо 

място на национален кръг. 
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За поредна година с тържествена церемо-

ния СУ „ Никола Войводов“ изпрати свои-
те абитуриенти. Зрелостниците с класен 

ръководител Луиза Тозлушка за последен 

път със сълзи на очи пристъпиха прага на 

училището и благодариха на учителите за  

всеотдайността им, за тяхната обич и 

старание не само да запалят факлата на 

знанието в душите им, но и да ги научат 

да бъдат смели, да посрещат с гордо 

вдигнати глави предизвикателствата в 

живота и винаги да следват мечтите си.  

На добър час абитуриенти! 

 

     ВИПУСК 2021 ГОДИНА 

 

    Млади дарования в спорта  

Юбилеен брой Юни 2021  

        Училището има значение! 

 ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС– ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ИКОНОМИСТ– ИНФОРМАТИК“ 

  

  

 

Генислав Калинов Йорданов– VII “а“ 

клас, ПОФК „Ботев Враца“- U14,  

второ място на отбора  в окръжното 

първенство. 

Деян Цветанов от СКЛА „Ивайло 

Младенов“ с три златни медала и 

изравняване на национален 

рекорд в дисциплината трибой -

лека атлетика. 
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     Училището има значение! 

 

 

 

 

Страница 14 Е-вестник 

Надпис, описващ картина или 
графика. 

  Скаутско движение  от СУ „Никола Войводов“- дружина „Соколите“  

Тържествено отбеляз-

ване на 3-ти март– 

ученици и учители в 

традиционни българс-

ки носии. 
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Основен служебен адрес 

Адресен ред 2 

Адресен ред 3 

Адресен ред 4 

Тел: 555-555-5555 

Факс: 555-555-5555 

Имейл: ime@example.com 

Служебен девиз или мото 

Ние сме в Интернет! 

example.com 

          Юбилеен вестник 

 

       Служители на Средно  училище “Никола Войводов“ за учебната 2020/2021  година 

ДИРЕКТОР:  СНЕЖАНКА  МИТОВА КАМЕНОВА 
   

Заместник-директор учебна дейност- Красимира Иванова Кюрчева                                                                                                                              
Заместник-директор учебна дейност - начален етап  - Анелия Дамаскинова Николова                                    

Заместник-директор административно-стопанска дейност-Кръстина Петкова Пурева 

Педагогически персонал 

 НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Анелия Цветанова Илиева - старши учител, 
Виолета Младенова Георгиева  - старши учител,  
Наташа Христова Въльовска - старши учител, 
Цветанка Михайлова Петкова - старши учител,  
Дафина Николова Саравска - старши учител, 
Вероника Петрова Спасова - старши учител,  
Илонка Кирилова Савова - старши учител,  
Маргарита Иванова Димитрова - старши учител, 
Галя Веселинова Илиева - старши учител,   
  
Павлина Илиева Тодорова-Каменова  - старши учител, 
Даниела Тодорова Лилова - старши учител,  
Йордан Борисов Иванов - старши учител, 
Здравка Тинчева Георгиева - старши учител,  
Петя Филипова Спасова - старши учител,  
Янита Димитрова Раденкова-Цоновска - старши учител,  
Евгений Стефанов Карталов - старши учител, 

Милена Цветанова Дамянова - старши учител  чужд език  

Илиана Цветанова Ценова - старши учител, чужд език  

Емилия Йорданова Христова - старши учител 

Ралица Детелинова Христова - учител 

Габриела Сашева Йорданова- учител 

Светлана Томова Трифонова - старши учител 

Катя Минчева Тошева - старши учител 

Петър Тихомиров Кирилов - учител  

Антоанета Венциславова Бумбовска - старши учител 

Елеонора Андреева Дончева - старши учител 

Нина Димитрова Илиева- старши учител 

Георги Тихомиров Иванов - учител 

Мирослав Михайлов Пойчев- старши учител 

Снежана Димитрова Йорданова- старши учител, 

Теодора Ивова Илиева - учител 

Неда Красимирова Баръмова - учител, 

Клара Людмилова Дамянова - учител, 

Мариела  Върбанова Митова– старши учител  

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Надя Димитрова Белева - старши учител по български език и литература 

Галина Любенова Димитрова- старши учител по български език и литература 

Петя Лазарова Николова - старши учител по български език и литература 

Цветелина Иванова Харалампиева- старши учител по български език и литература 

Стела Михайлова Стойчева - учител по български език и литература 

Виктория Огнянова Николова - учител по български език и литература  

Надя Станимирова Василева- учител по български език и литература  

Натали Валериева Джикова- учител по български език и литература,  история и цивилизация; 

 Емилия Тодорова Тошева - учител по български език и литература, 
 история и цивилизация;  

Албена Георгиева Топашка- старши учител по английски език 

Красимира Славова Костадинова - старши учител по английски език 

Марио Красимиров Коцев - учител по английски език 

Цветелина Иванова Николова - старши учител по английски език 

 Даринка Стефанова Андонова-Костадинова - главен учител по физика и информационни 
технологии 

Стоянка Апостолова Петрова - старши учител по информационни технологии и технологии и  
   предприемачество 

Анета Нинова Христова   - старши учител по математика и физика 

Росица Вълкова Каменова - старши учител по история и цивилизация 

Луиза Христова Тозлушка - старши учител по история и цивилизация 

Иванка Кирилова Анастасова - старши учител по история и цивилизация 

Галина Атанасова Ганева-Костадинова - старши учител по география и икономика 

Мариела Христова Генова - старши учител по икономически науки 

Катина Асенова Лалкова - старши учител по човекът и природата 

Гергана Людмилова Василева-учител по биология и английски език 

Павел  Божидаров Павлов– учител по български език и география 

Ирен Николаева Иванова - старши учител по химия и опазване на околната среда  

Емил Лъчезаров Димитров - главен учител по музика 

Цветелина Костадинова Иванова - старши учител по музика 

Валентин Георгиев Леков -- старши учител по изобразително изкуство 

 Георги Илиев Георгиев -- старши учител по физическо възпитание и спорт 

Симеон Калинов Къчовски -- учител по физическо възпитание и спорт 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Пепа Милчова Фердинандова -- педагогически съветник  

Мариана Иванова Георгиева -- логопед 

Калинка Цветанова Стоянова -- ресурсен учител 

Виктория Недкова Митова -- ръководител направление ИКТ 

Непедагогически персонал 

Димитринка Иванова Александрова -- главен счетоводител  

-Румяна Станчева Драганечка -- технически секретар 

 Жасмина Силвестрова Георгиева -- домакин 

Глория Георгиева Каменова– домакин 

Красимир Дамянов Георгиев -- спасител механик 

Петър Шибилов Михайлов -- портиер 

Дафина Николова Петкова -- портиер 

Ивайла Богданова Цветкова -- хигиенист 

Максимка Ценова Петрова -- хигиенист 

Снежана Костадинова Методиева - - хигиенист 

Фидана Мирчева Георгиева - - хигиенист 

Ягода Кирилова Миткова - - хигиенист 

Христина Димитрова Христова - - хигиенист 

Галина Любомирова Станева- - хигиенист 

Светла Миткова Михайлова- - хигиенист 

Нели Иванова Крумова-- хигиенист 

 Катя Борисова Истатиева-- медицинско лице, фелдшер 


