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Месечно издание на Спортно училище „ Генерал Владимир Стойчев “

      Представяме ви първия брой 
на иновативния виртуален            
училищен вестник „ Гласът на 
училищния спорт “. Водещата 
идея на нашата информационна 
платформа, ръководена изцяло 
от учениците на СУ „ Ген. 
Владимир Стойчев“, е да 
информира училищната общност 
по отношение на най-актуалните 
събития и да дава гласност на 
всеки участник в училищния 
живот.
       Нека за начало ви запознаем с 
нашия екип – Александра 
Георгиева (X а ), Иван Георгиев 
(XI a), Иво Йотов (XI а ), Никол 
Нягин (XI б ), Кристина Лилкова 
(XI a), Габриел Атанасов 
(XI в). Тук е и мястото да изкажем
нашите благодарности на г-жа 
Величка Дошева, г-жа Татяна 
Стефанска и г-жа Снежанка 
Пенчева за съдействието и 
подкрепата, която ни оказаха в 
процеса на оформяне на първото 
издание на вестника. Много ще се
радваме, ако и други ученици се 
включат в списването, 
редактирането и утвърждаването
на „Гласът на училищния спорт“ 
като се свържат с нашия екип и 
дадат своите предложения за 
темите в следващите издания на 
вестника.

От редакторския екип на в. 
„Гласът на училищния спорт“



Празнично
обръщение от 
директора на
СУ „ Ген.Вл.Стойчев
“
Скъпи колеги, родители и ученици, 
очакват ни най-светлите и приказни 
дни от годината! Отива си една трудна
година, изпълнена с много 
предизвикателства, но и с много 
радостни моменти. Спортът ни учи, че 
трудностите ни съпътстват в нашия 
живот, а ние трябва да се справим с 
тях, давайки най-доброто от себе си. 
Бъдете здрави, безкрайно щастливи и 
благословени! Коледа е едно 
вълшебство, затова се потопете в 
нейната магия и ѝ позволете да 
изпълни дните ви!
  

  

Актуални новини
Ремонтите в училище
      През лятото на 2020г.  бе направен
мащабен ремонт на стойност над 900000 лв.в
учебната сграда и общежитието на СУ "Ген.
Владимир Стойчев",средствата за
реконструкцията са осигурени по
Оперативна програма„Региони в растеж“
2014-2020  г.,  чийто бенефициент е
Министерството на младежта и спорта.
Модернизацията е извършена в изпълнение
на договор за предоставяне на Безвъзмездна
Финансова помощ No  BG16RFOP001-3.001-

        По отношение ремонта на
покрива,  сменени са всички
ламаринени обшивки с нови,
подменена е мълниезащитната
мрежа, всички комини,  отдушници,
воронки са нови.Ремонтните
дейности още включват цялостна
подмяна на отоплителната
инсталация в учебната сграда и в
единия от двата блока на
общежитието,  поставени са висок
клас панелни радиатори,



0005-C03  от 27.02.2017г.  Извършен е
цялостен ремонт на покривите на двата
блока на общежитието и учебната сграда.

цирколационна електронна помпа,
колектор -
водосъбирател/водоразпределител и
разширителен съд. Създадени са и
условия за достъп до сградата на
общежитието на хора с увреждания,
като за целта на входа на
общежитието е монтирана последно
поколение инвалидна платформа.  В
учебната сграда,  непосредствено до
изградената преди години
инвалидна рампа бе
реконоструирана съществуваща
тоалетна и пригодена в инвалидна
тоалетна.

    

Стр.2
Стр.3

РАВНОСМЕТКА В КРАЯ НА ГОДИНАТА ЗА
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

 

Общо отличници: 69 , от които 11 с пълно 6,00.

Отпуснати социални стипендия на 24 човека.



Спортни резултати / в медали/ Общо - 455

Акробатика - 5, Бокс - 19, Борба кл.стил - 15, Борба св.стил - 10,

Гребане - 257, Джудо - 23, Кану-Каяк - 54, Лека атлетика - 3,

Плуване - 47, Самбо - 10, Спортна стрелба - 12

През календарната  2020г. нашето училище се представи много добре
както  в  спортно-състезателната  дейност  така  и  в  учебно-
възпитателната.  Медалите  ,които  завоюва  училището  ни  през  тази
година са общо  455 от 11 вида спорт, както следва  Акробатика - 5
медала,  Бокс  -  19  медала,  Борба  класически  стил  -  15  медала,
Борба свободен стил - 10 медала, Гребане - 257 медала, Джудо - 23
медала, Кану-Каяк - 54 медала, Лека атлетика – 3 медала, Плуване
-  47 медала,  Самбо -  10  медала и Спортна стрелба -  12  медала.
Постигнатите резултати не включват месеците от март до юни поради
влошената епидемична обстановка в страната във връзка с  пандемията
от Covid-19. За 2020г. учениците с отличен успех са 69, като 11 от тях
са с успех /6,00/ и те получават стипендия за отличен успех. Също така
училището предоставя възможност за получаване на т.нар ,, Социална
подкрепа“ на  ученици,  които отговорят  на  съответните  критерии и
изисквания. В училището са одобрени  24 ученика,  които получават
тази подкрепа.

ПРАЗНИЦИ, ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ

...вечерта преди Коледа

       Бъдни вечер (24 декември) е един от най-важните семейни празници в българския

календар. Самото му име произхожда от бдение или бъднини. Според българската традиция 

семейството трябва да бъде заедно, като всеки негов член изпълнява различни ритуали. Мъжете 
избират и отсичат бъдника - дебел пън от дъб или круша, който символизира Световното
дърво (крепящо реда и хармонията в света). Бъдниĸът, тoвa e дъбoвo или ĸpyшoвo дъpвo, oтceчeнo

и дoнeceнo в ĸъщи oт млaд мъж, c нeгo ce пoддъpжa oгънят пpeз цялaтa нoщ. Самата вечеря на 

Бъдни вечер е по-скоро ритуал, отколкото хранене.Цялото семейство трябва да седне заедно на 
трапезата, коята обикновено се слага на земята, върху слама. Така се пресъздава обстановката, в 
която се е родил Младенеца. Стопанинът разчупва боговицата. Първото парче винаги е за 
мъртвите (или Богородица), второто за къщата, а останалите се раздават на членовете на 
семейството. Трапезата не се прибира, а се оставя през цялата нощ. Сред обичайните ястия, които 
се подготвят за трапезата са варен фасул, пълнени чушки и сарми с боб или ориз, жито, тиквеник, 
зелник, ошав, плодове, както и обреден хляб – содена питка, приготвена без яйца и



мляко, в която се слага сребърна паричка - на когото се падне, ще бъде щастлив и ще има късмет 
през цялата година.

    Рождество Христово
Πpaзниĸът  Poждecтвo  Xpиcтoвo
или  Koлeдa  винaги  e  oчaĸвaн  c
нeтъpпeниe и paдocт. Изпълнeн c
бoгaти  oбpeди  и  cимвoлични
дeйcтвия,  cxyбaви  пecни  и
блaгocлoвии,  c  гaдaния  зa
бъдeщeтo, тoй e изpaз нa вeчнaтa
жaждa  нa  xopaтa  зa  здpaвe  и
щacтиe  зa  плoдopoдиe  и
блaгoдeнcтвиe. Paнo cyтpинтa нa
Гoлямa  Koлeдa,  Бoжич,
иcтинcĸoтo  Poждecтвo
cтoпaнинът излизa в гpaдинaтa и
cъc  ceĸиpa  в  pъĸa  зaплaшвa
oвoшĸитe, чe щe ги oтceчe, aĸo нe
poдят мнoгo плoд. 

Ha  oбяд  идвa  peд  нa
пeчeнoтocвинcĸo,  ĸoeтo  ca
чaĸaли пpeз 40 – днeвнитe пocт.
Πpaвocлaвнaтa цъpĸвa нa дpyгия
дeн  cлeд  Poждecтвo  Xpиcтoвo
cъбиpa вяpвaщитe дa възxвaлят c
блaгoдapcтвeни  пecни  бoжиятa
мaйĸa.  Цъpĸвaтa  пoдĸaня:
Дoйдeтe дa възпeeм мaйĸaтa нa
Cпacитeля, ĸoятo cлeд paждaнeтo
пaĸ ce oĸaзa дeвa!Имeннo зa тoвa
cъбиpaнeтo  нa  вяpвaщитe  нa
дpyгия  дeн  cлeд  Poждecтвo  ce
нapичa  Cъбop  нa  Πpecвeтa
Бoгopoдицa.  A  в  нapoднaтa
тpaдиция  нa  тoзи  дeн
пpoдължaвa Koлeдa - xopaтa cи 

гocтyвaт, пoдpeдили бoгaти 
тpaпeзи, ядaт и пият, и ce вeceлят.

ЗАБАВНИ МИНУТКИ
Точно преди половин век списание „Космос“ публикува 
логическата загадка „Старинният накит“. В нея читателите 
срещат един герой, призван да се превърне в легенда – 
инспектор Константин Стрезов. Той е елегантно облечен, носи 
очила и винаги запазва учтивия тон, а бистрата му логика и 
умението да анализира го превръщат в любимец на поколения 
българи, които обичат криминалните загадки и 
предизвикателствата за ума.
Инспектор Стрезов минава през безброй перипетии и въпреки че
светът около него драстично се променя през тези 50 години,той
си остава същият – винаги готов да се изправи срещу неправдата
и да намери истината.
Изключително горди сме, че за първи път 50 истории, подбрани 
от целия житейски път на легендарния инспектор Стрезов,биват
публикувани в сборник, за да предизвикат аналитичното 
мислене, наблюдателността и остроумието ви. 
В следващите редове пък ви даваме възможност да се запознаете
и решите първия криминален случай в кариерата на инспектор 
Стрезов – „ Старинният накит“.

– Съвсем сам. Но не ме е страх 
да отсъствам задълго. Бравата е
секретна, а освен това какво ли 
може да се открадне от
къщата на един скромен 
пенсионер. Дори и да влезе 
някой, няма...
– Достатъчно! – казва 
инспектор Стрезов. – Че Вие не 
сте били на екскурзия шест 
дни, по това няма спор. Може 
би е най-добре да си признаете 
и за кражбата, докато не е 
станало съвсем късно.



СТАРИННИЯТ НАКИТ
Първият случай на инспектор Стрезов
(брой 7/1968 на списание „Космос“)
– Само трима души в града знаят за този старинен накит. 
Останалите са далеч оттук – разказва вдовицата Ивайлова на 
инспектор Стрезов, повикан по телефона рано сутринта. – Те са: 
моята племенница, у която бях на гости снощи до единадесет 
часа, Иванчева от горния етаж и Върбанов – стар ерген, 
пенсионер, който се отбива от време на време на приказки и 
често ми е правил малки услуги.
– Сигурна ли сте, че накитът е изчезнал именно снощи?
– Да, защото вчера следобед подреждах скрина и дълго се 
любувах на красивите му брилянти. Така и нямаше да забележа 
нищо, ако не бях обещала на племенницата да ѝ занеса днес една
стара семейна снимка и когато погледнах скрина...
– Да видим какво са правили другите двама снощи! – прекъсва я 
инспектор Стрезов и след като оставя старшината Варадин на 
пост пред апартамента на Върбанов, се отправя към Иванчеви.
– Малко е разхвърляно у дома, та ще извинявате – посреща го 
Иванчева. – Но снощи имахме гости. Нали знаете, мъжете са 
полудели по тия мачове, пък нашият телевизор е с голям екран. 
После мъжете седнаха на белот, ние, жените – на приказка, и не 
усетихме кога стана полунощ. Така и не успях да отида на 
фризьор, макар че имах час.
Навън старшина Варадин е задържал Върбанов, който тъкмо се 
прибирал в дома си. Върбанов отключва и ги кани да влязат.
- От една седмица обикалям Балкана – казва той. – Нямате 
представа колко е хубаво лете на планина. Дори не съм нощувал 
по хижите, спя на открито. Но вие, младите, сякаш поо́ 
предпочитате.
– Сам ли живеете? – прекъсва го инспекторът.

Какво дава основание на 
инспектора да мисли така?

  Очакваме вашите отговори на 
нашия имейл адрес: 
voiceofschoolsports@gmail.com


