
1 

 

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ 

„ФИНАНСИ ‘2021“ finance1952.com/ese2021  
 

 

 

 

ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА 

Софийска професионална гимназия по туризъм 

 

Моят роден град е изключително красив и пълен с изненади. Като за 

начало, той е столица на нашата държава – град София. Столицата ни е 

доста естетически добре представена, имаме страхотен център, не малко 

паркове, паметници и забележителности.  Градът не е перфектен и има 

много неща, които могат да бъдат подобрени. Площта на града е голяма и 

има много квартали, по които е пълно с безброй градинки и площадки. За 

много от тях би било възможно да се направят дарителски кампании и да 

бъдат реставрирани.  Препоръчително е  на всяка по-голяма градинка да 

бъдат поставени уреди за забавление за деца с увреждания.  

Процесът би бил такъв:   

Като за начало близо до всяко училище и детска гради да бъдат 

поставени кофи, за пластмасови капачки, с лесен достъп за всеки човек и 

за живущите в околността. Рециклираните пластмасови капачки, от 

училищата, ще се пращат за закупуване на животоспасяващо медицинско 

оборудване, а тези от детските гради за закупуване на материали с цел 

създаване на уреди за забавление по площадките за деца с увреждания. 

Капачките ще бъдат събирани два пъти седмично и изпращани 

по определените места за рециклиране.  

Друга дарителски кампания относно детските площадки ще бъде 

направена по следния начин. Общината на всеки квартал ще уведоми за 
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дарителска кампания за подобряване на площадките и градинките с цел по-

добра безопасност на децата.  Така ще бъдат събрани съответните сума за 

реставрирането на повечето площадки във всеки един квартал.  

Друга идея за проект към подобрение на моя роден град е 

усъвършенстването на училищата.  Всяка едно начално училище което не е 

ремонтирано да бъде подпомогнато за ремонт и реставрация.  

 Гимназиите в който се водят учебни практики да бъдат 

реконструирани и снабдени с места и звена за провеждане на съответните 

практически занятия. Също така при епидемични мерки и при електронно 

обучение да бъдат направени обучения към учителите да се справят с 

новите технологии и начина на обучение чрез електронните технологии.   

Друга добра идея за проект към моя роден град би била гласуването 

чрез електронни устройства. Особено в епидемични условия. Ще се 

създаде платформа в която всеки човек пише личните си данни по своя 

личен документ за самоличност, избира населеното място в което 

живее. Така ще става по-бързо, по-лесно и хората, които нямат възможност 

да отидат присъствено да гласуват биха могли да гласуват през електронен 

път. Така броят на гласуващите ще се увеличи.   

Добра   идея е  да се създадат повече места за предаване на месечната 

пенсия, да няма хора останали без пенсия на дадения ден и да бъде по-

експедитивна работата.   

 Във всеки квартал би било хубаво да се създадат отделения с 

превозни средства за бърза помощ. Така превозните средства за бърза 

помощ ще стигат по-бързо до дадените адреси и след това ще се отправят 

до най-близката болница. Всеки живот е ценен и понякога и три, четири 

минути са доста значими за спасяването на нечий живот.   

http://www.finance1952.com/
http://www.facebook.com/finance1952
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 София е столицата на България и е следователно е доста населена. 

Има милиони жители от които всеки трети има кола или 

кара автомобилно превозно средство. Следователно пътищата на доста 

места в града са изпълнени с дупки и неравенства. Този въпрос бива 

засяган от всяка политическа партия както и от жителите на град 

София. Пътищата в града трябва да се оправят и да няма дупки и 

неравенства, всяка пешеходна пътека да бъде оцветена, обозначена със 

светлоотразителна боя. Всички значи които видно са разрушени и 

неразбираеми да бъдат заменени с нови и там където няма знаци а би 

трябвало да има да бъдат поставени съответните знаци. Всички 

неработещи светофари да бъда оправени или заменени с нови. 

Указателната маркировка да бъде сравнена със знаците и да 

бъде боядисана наново. Нека бъдат поставени камери за висока скорост на 

всеки светофар в града.   

В София има много празни полета които седят обрасли и освен 

хората да палят незаконни пожари в тях не вършат никаква работа. Те 

могат да бъдат направени на паркове като парковете Борисова градина, 

Южния парк и т.н.  Там хората ще могат да разхождат кучетата си, да 

извеждат децата на забавления, да се разхождат, да си правят пикници и 

т.н.   

 Там където има изоставени сгради и никой не прави нищо с тях в 

продължение на 5 години държавата да отнема сградата от собственика и 

да я събори и направи на държавна конструкция или да бъде продадена 

отново.   


