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Ученици търсят своя професионален избор 

 
Интересна и полезна информация за по-нататъшното си образование получиха учениците от 
врачанското училище „Васил Кънчов”. Венелина Ничовска, възпитаник на учебното заведение, 
а сега студентка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, представи 
пред своите приятели възможностите за обучение в Стопанския факултет на Вeликотърновския 
университет. Срещата е част от студентска инициатива за реклама на едно от най-престижните 
висши учебни заведения в страната. Най-заинтересовани бяха абитуриентите – специалностите, 
по които се обучават възпитаниците на Стопанския факултет на университета, дават реална 
възможност за продължаване на подготовката по мениджмънт, предприемачество и други 
икономически дисциплини, които са изучавали в гимназиалния етап на своето образование. 
Учениците споделиха своите притеснения за резултатите от матурите и приемните изпити, 
вълненията, свързани с предстоящия абитуриентски бал, представите си за студентския живот 
и академичната общност. Със сигурност за активния диалог и непосредственото общуване бе от 
значение обстоятелството, че по-лесно се разговаря с близък до твоята възраст, с човек, с 
когото по-някакъв начин си свързан, с някой, с когото имате нещо общо – училището „Васил 
Кънчов”. 

 

 
Корнуолско приключение на врачански учениците 

 
От 22 до 27 април ученици и учители от училище „ Васил Кънчов” във Враца пътуваха до град 
Фалмът в Югозападна Англия, графство Корнуол за четвъртата партньорска среща по новия 



международен проект „Многообразие на възможностите за подобряване живота на младите 
хора. Предприемачество”, по който училището работи от една година заедно с други седем 
партньори от Европа.  
Срещата премина в изключително топла и дружеска атмосфера, осигурена от английските 
домакини от училище „Фалмът”, която превърна натоварената делова програма в истинско 
забавление. Бяха реализирани много и разнообразни дейности – презентации на ученическите 
виртуални минипредприятия, както и изложение на произвежданите от тях продукти. За 
дейността на „VKS – LTD”, компанията за производство на сувенири от училище „Васил 
Кънчов”, разказа на своите чуждестранни приятели нейният президент Цветан Миньовски, а на 
панаира на ученическа продукция врачанските ученици се представиха с изложба на 
фолклорни сувенири и изящни бижута.  
Между работните срещи гостите имаха възможност да разгледат училището, да посетят учебни 
часове, да разговарят с учителите и учениците и по този начин да опознаят британската 
образователна система – дисциплината в училище, правилниците за вътрешния ред, начините 
на преподаване и осъществяване на учебната дейност. 
Интересна беше и туристическата част от програмата. Чуждестранните гости се потопиха в 
традиционната атмосфера на корнуолския бит, като посетиха ферма за производство на 
ябълково вино (сайдер) и имаха възможност сами да приготвят прочутата „Корнуолска пица” в 
местната пекарна. Истинско приключение беше посещението на футуристичната ботаническа 
градина „Рай”, наричана с гордост от местните хора „Осмото чудо на света”. В нея в два биома 
е възпроизведено биологичното разнообразие на флората от дъждовните гори на Амазонка и от 
Средиземноморския регион. Навън вали дъжд и всичко е обвито от студената корнуолска 
мъгла. Прекрачваш прага на „Рая” и попадаш насред джунглата с нейните невероятни багри и 
звукове. Предизвикателство за любителите на екзотичната кухня пък беше пътуването до 
Чарлзтаун – малко рибарско селище на брега на Атлантическия океан, където младите врачани 
имаха възможността да опитат типични Корнуолски ястия – миди със сос от сметана и горчица, 
панирано филе от скумрия с пържени картофи и пюре от варен грах и за десерт – корнуолски 
сладолед. 

 
Първокласници честваха изучаването на буквите 

 
Първокласниците на врачанското училище „Васил Кънчов” подготвиха специално тържество по 
случай своето първо значимо постижение в живота - изучиха буквара и след месеци неуморен 
труд гордо могат да заявят: „Вече сме грамотни!”. 
Празникът на буквите беше очакван с много вълнения от децата, техните учителки и 
родителите. Предшестваше се от трескава подготовка на специален спектакъл, подготвен от 
учителката на малчуганите Димитрина Ценова. Малките актьори, появили се на сцената, 
зарадваха присъстващите със своите разнообразни художествени таланти , когато 
декламираха, пяха, танцуваха. Децата демонстрираха своите знания по български език и 
математика, зарадваха публиката с драматизация на приказка и заслужено получиха бурни 
аплодисменти, тъй като са усвоили буквите, а вече могат да четат и пишат. Особено внимание 
им оказа директорът на учебното заведение Димитър Марков, който не само поздрави най-
малките в училището, но и връчи на всеки първокласник грамота.Той заяви, че учителският 
екип с основание се гордее с резултатите на първите три випуска от началния етап на 



основното образование в училище „Васил Кънчов”, възстановено от 2009/2010 учебна година 
след 35-годишно прекъсване. 

 

Историята на училище “Кънчов” вече и на книга  
shansnews.vratza.com 

 

Родолюбив врачанин се захвана с неблагодарната задача да осветли съгражданите си за 

историята на едно училище. Илиян Нисторов написа книга за училище "Васил Кънчов", която 

ние като врачани трябва да прочетем. Защото в нея е написана не само историята на едно от 
най-старите и обичани градски школа, а тя е извор на знание и информация, която е част от 
житието и битието на нашия град. Патронът на училището строено преди 75 години е една от 
големите фигури на Враца.  

Представянето на книгата бе в петък вечер в читалище "Развитие". Огнян Пищиков представи 
автора, а Румяна Цветкова книгата. В нея има от всичко. В десет глави Илиян Нисторов е 
пресъзадал историята на едно от старите и известни училища във Враца. Построено 75 години 

след раждането на Васил Кънчов и носещо неговото име, днес то самото е на 75. Кънчов 
разбира се има заслугата храм на знанието да носи неговото име. А релацията, за която 
говори авторът не е високопарна фраза, а двустранен процес. Или както казва авторът на 
книгата Нисторов: "От една страна релацията в училището е образователен процес, който в 
бъдещето ще даде свойте резултати в помощ на врачанската общественост. От друга страна 
вътре хората са живи същества, които правят и самото знание истински живо и полезно." 

Всяко едно училище има свой собствен живот, а СОУ "В. Кънчов" е новатор в менижмънта и 
определено вече има свой патент с гост лекторските институции, които организира точно с 
помоща на Илиян Нисторов, който е и председател на школското настоятелство.  

Самата книга дава много информация, без да се натрапва. Авторът, за когото това е 14-та 
книга търпеливо е дал всичко необходимо, което трябва да остане за поколенията. Има 
отделни глави освен за историята, директорите, водещи учители, така и за отличаващите 
школото символи, ритуали и знаци. Защото за да съществува и да се запомни една 
институция, каквато безспорно е и врачанското училище "Кънчов" то трябва да има свойте 
атрибути.  

Книгата се явява четвърта по рода си. Досега има три такива описващи историята на 
училищата "Христо Ботев", "Козма Тричков" и "Св. Софроний Врачански".  

Руслан Марков /13 март 2012 

 
Ценна книга за историята на училище Васил Кънчов 

http://shansnews.vratza.com/


 

Илиян Нисторов представи новата си книга – „Храм за релация на знанието”. Четивото, което 
предизвика очакван интерес е историята на училище „Васил Кънчов”. Книгата, която е 
четиринадесета за плодовития автор излиза в юбилейна година за големия местен възрожденец. В 
края на 2012 година се навършват 150 години от рождението на патрона и 75 години от 
построяването на училището, което носи неговото име.  
Нисторов работи повече от две години над своя пореден труд. При това го прави безвъздмезно и от 
сърце. През ума и ръцете му преминава огромен обем от информация, която той систематично 
подрежда в цели отделни 10 глави на книгата си. Както самия той казва Васил Кънчов заема особено 
място в историята на Враца и по-специално в обществено-икономическото осмисляне на живота и 
образованието. Родолюбив българин със заслуги и към държавното управление, Кънчов е 
недостатъчно познат и оценен от съвременния врачанин, което прави задачата на автора още по-
важна.  
Книгата бе представена от Огнян Пищиков, а Румяна Цветкова търпеливо запозна гостите със 
съдържанието и. Екстравагантен местен интелектуалец и краевед Пищиков е бивш ученик на 
училище „Кънчов”: „Ние сме непослушни деца на училището и не сме направили достатчно за него. 
Възникнало през 1937 година, то чака цели 17 години решение за строеж от местния парламент. 
Училището е дало поне три поколения възпитаници.” От своя страна Цветкова бе обстоятелствена, 
говорейки за всяка една от главите поотделно. Историчката подчерта, че това е едва четвърта по 
рода си книга (след тези за у-щата „Ботев”, „Козма Тричков” и Св. Софроний Врачански”), 
описваща историята на врачански училища и представява ценност. 

13 Март 2012 http://zovnews.com/ 

 
В края на изминалата година група ученици и учители от врачанското училище „Васил Кънчов” 
бяха една седмица в Хърватска, където в град Славонски брод се срещнаха със своите 
партньори по проект „Предприемачество”. В Средно училище „Антун Матия Релкович” гостите 
бяха посрещнати с мини концерт на ученическата група за автентичен фолклор и приветствани 
с „Добре дошли!” от директора г-н Пръскало. Разглеждайки училището, врачанските 
представители бяха силно впечатлени от добрата организация и от оборудването на кабинетите 
и лабораториите. Селскостопанското по вид учебно заведение се оказа с множество модерни 
специалности - агротуризъм, агрофармацевтика, геодезия, ветеринарна медицина. В приоритет 
е издигнато практическото обучение и затова са оборудвани две модерни лаборатории – по 
ветеринарна медицина и за клониране на растения, както и оранжерии, опитни полета и 
конюшня с 20 коня. Общата площ на училищното стопанство е около70 декара.  
Деловите заседания включиха кратък видеообзор на срещата във Враца и определяне лого на 
проекта. Всеки екип представи по две предложения, но чрез демократично гласуване бе 



избрано логото на румънските ученици. Наред с това участниците представиха своите училища 
чрез мултимедийни презентации, както и доклади за икономическото развитие на регионите, в 
които живеят, както и нивото на безрабнотицата в тях. Младите хора предложиха и инересни 
мерки за преодоляването на този сериозен икономически проблем в бъдещото развитие на 
страните. 
За гостите бяха организирани туристическа обиколка на Славонски брод и екскурзии до Загреб, 
Вуковар и Илок. В Славонски брод с особен интерес партньорите разгледаха историческата 
крепост на града, част от която днес е възстановена и в нея се намира кметствово. Чрез 
своеобразен спектакъл на открито, наречен „Живата история”, актьорите от местния театър 
представиха атмосферата на Славонски брод отпреди няколко века и исторически личности, 
изиграли ключова роля в развитието на града - например австрийската кралица Мария Терезия. 
В град Вуковар гостите бяха потресени от видяното в мемориалния комплекс на местната 
болница и паметника в местността Овчара. През 1995 година тук е открит най-големият масов 
гроб след времето на Втората световна война на избитите без съд и присъда 200 невинни 
жертви – ранени и медицински персонал от болницата. Ето я абсурдността и жестостта на 
войната, която се е водила само преди около 20 години. Когато човек се изправи обаче лице в 
лице с хората, преживели тази трагедия и види болката и сълзите в техните очи, моментално 
остава без думи.  
В предпразничните дни врачанските деца усетиха в столицата Загреб друга гама на 
настроението. Украсата, импровизираният концерт на централния площад, коледният базар, 
усмихнатите хора, натоварени с подаръци – всичко това напомняше колко малко трябва на 
хората, за да живеят щастливо и спокойно. 
  

Автошкола „Дигси” обучава деца на пътна 

безопасност 

 

Автошкола „Дигси” във Враца продължава традицията си да помага на 

учениците да научат правилата за движение по пътищата, съобщи 

автомобилният инструктор Силвия Коцилковска. Вчера в учебния център 

се проведе поредният открит урок, в който участие взеха третокласници 

от училище „Васил Кънчов”. Малчуганите участваха в урок по 

безопасност на движението на тема „Регулиране на движението с 

регулировчик и светофарни уредби”. Целта на занятието бе да запознае 

децата с отличителните знаци на регулировчика и сигналите, които 

подава за регулиране на движението, както и затвърдяване и 

разширяване знанията за светофара и неговото предназначение.  

Лектор на обучението бе автомобилният инструктор Силвия 

Коцилковска. Урокът премина в две части. Първата бе теоретична, а 

втората – практична, в която учениците решаваха тест по безопасност на 

движението. 

 

 Автошкола „Дигси” възобнови традиция 



Автомобилен учебен 
център „Дигси” във 
Враца възобнови 

традицията си да 
помага на учениците 
да научат правилата 

за движение по 
пътищата. Вчера 21 
второкласника от 

училище „Васил 
Кънчов” със своя 
класен ръководител 

Нина Александрова 
посетиха учебния 
център и се 

обучаваха по темата 
„Знам как да слизам 

и пресичам безопасно”. Автомобилният инструктор Силвия Коцилковска обясни, 

че чрез открити уроци се опитват да възпитат у децата култура за движение по 
пътищата още от ранна възраст. Според нея, най-подходящия момент да започне 
да се учи едно хлапе на правилата за движение, е когато то е още малко.  

Малчуганите от училището за първи път участваха в подобен изнесен урок. По 
време на занятията децата преминаха през няколко етапа на обучение – теория 
и практика. Най-интересният момент за тях беше как да установяват 

нарушителите на правилата за движение на пътя и какво да правят в такъв 
момент. Урокът не мина и без демонстрации, в които се включиха всички деца.  

 
Ученици вдигат паметник с благотворителен 

концерт  

Учениците от СОУ „Васил Кънчов” изнесоха благотворителен концерт. Младежите 
спретнаха двучасова шоупрограма с цел набиране на средства за паметник на патрона. 
Заедно със своите учители за втора поредна година учениците участваха в 
благородната инициатива. На мероприятието присъстваха кметът на Враца Николай 
Иванов и председателят на Общинския съвет Петя Аврамова, които направиха 
дарение. Своята лепта за настоящата идея дадоха директорът на училището Димитър 
Марков и председателят на школното настоятелство Илиян Нисторов. Ученици, 
учители и гости си закупиха билети, средствата от който отидоха по сметката за 
паметника на големия български интелектуалец и деятел Васил Кънчов.  



Останалото бяха песни, танци, хумор и много веселба. Концертът беше коледно-
благотворителен. Голямото шоу направиха малките - от скечовете, хумореските, та до 
виртуозната художествена гимнастика. На зрителите се понрави танцът на цифрите с 
чадърчетата. По големите не останаха назад. Извадиха на показ басните с бурканите и 
другите. Дойде ред и на момчето оркестър Лъчезар. Лъчо показа целия си репертоар. 
Накрая пя с Моника. Тя също се оказа голям талант. Хубавицата е спортистка, 
отличничка и манекенка. Шоуто завърши с класическо изпълнение на Лучия. Звучеше 
някак по европейски. И сякаш бе в стила на Кънчов, българин възрожденец, но и 
европеец с културата и качествата си. Затова идеята си струва, а сумата по сметката 
след концерта се увеличи с още 800 и стигна 21500 лева.  
 
  

В СОУ “Васил Кънчов” се учат на предприемачество  

 
По повод Световната седмица по предприемачество, организирана от Джуниър 
Ачийвмънт България, СОУ "Васил Кънчов" - гр. Враца провежда две инициативи. 
 
На 15 ноември 2011 г. от 14 часа ще се проведе открит урок на тема “Стратегическо 
планиране”. Лектор - Иван Палушев. 
На 16 ноември 2011 година от 9.00 ч. до 14.30 ч. ще се организира Иновационен 
лагер.  
Иновационният лагер се провежда по формат на Джуниър Ачийвмънт България като 
част от серия инициативи на организацията в рамките на Световната седмица по 
предприемачество (http://unleashingideas.org/).  
 
За четвърта поредна година Фондация Джуниър Ачийвмънт България е организацията–
домакин на Световната седмица по предприемачество за България, която ще се 
проведе в периода 14-20 ноември 2011 г. Целта на глобалната инициатива, в която 
през 2010 г. се включиха 104 държави и над 7,000,000 души, е да вдъхнови младите 
хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и 
творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки 
идеите си в реалност. Миналата година тя бе подкрепена от глобални лидери като 
британския министър-председател Гордън Браун, министъра на външните работи на 
САЩ Хилари Клинтън, световно известния предприемач Ричард Брансън и много 
други.  
 
Иновационният лагер е нов образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, 
който мотивира млади хора на възраст 15-19 г. да бъдат изобретателни и да поемат 
рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа. По 
време на лагера учениците се събират, за да разискват конкретно бизнес 
предизвикателство и да генерират идеи, които биха разрешили поставения казус в 
рамките на 6 до 24 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет и 
съветите на бизнес консултанти доброволци. Членовете на отборите не се познават и 
трябва бързо да се адаптират едни към други и да разпределят адекватно задачите 
помежду си, за да могат да работят заедно ефективно. 
 
Основен елемент от философията е предоставянето на познания за реалния свят на 
бизнеса и икономиката чрез влизането на представители на компаниите и 
институциите като доброволни бизнес консултанти в класната стая. 

 

 

Крум прави шоу за празника на “Кънчов” 

http://vratzaplus.com/pic/home~t651~t7269_1_b.jpg


 
 
По нестандартен начин отпразнува празника на патрона си училище “Васил Кънчов”. Школото 
покани певецът Крум, който изнесе концерт за случая. Популярният изпълнител пя хитови 
парчета от жанровете поп и попфолк в Градската концертна зала. С характерният си топъл 
глас, 25-годишният младеж веднага “хвана” публиката. В залата прозвучаха любими хитове 
като “С близалка в ръка”, “Да свършим”, “Не си играй с мен” и други. 
Крум започна песните си от сцената и постепенно премина в атака. Талантливият певец се 
смеси с публиката и прикани учениците да пеят с него. Постепенно градусът се покачи и 
младежите слязоха на сцената. Всички запяха заедно с певеца, а той продължи с волната 
програма из цялата зала. Малки и големи демонстрираха обичта си към него и го преследваха 
за снимки. Шоуто продължи на сцената, където се изнесе половината училище. Всички пееха и 
танцуваха заедно, а най-малките (първи и втори клас) се изкефиха максимално. Вече накрая на 
силите си, изненадващо Крум получи подкрепа. Момчето-талант Лъчезар Благоев от 10 “А” 
клас, известен като актьор, певец и режисьор се включи в дует с изпълнителя и направо 
взриви залата. Концертът, продължил повече от час, завърши с хита “Нищо не знаеш”. Крум се 
поклони и напусна сцената, но бе загащен за снимки и автографи. 
Всички си тръгнаха щастливи. Учителите загърбиха консерватизма и се повеселиха с децата.  
 
Руслан Марков 
  

 

 
Врачанско школо с нов образователен подход 



 

В протичащата Световна седмица на предприемачеството врачанските училища, обучаващи бъдещи 
мениджъри, осъществяват поредица от дейности във връзка с избрания профил. Вчера в изявеното 
градско СОУ ”Васил Кънчов” се проведе „Иновационен лагер”. – един нов образователен подход. 
Участваха 7 отбора, които в рамките на 4 часа разискваха по казус, свързан с използането на 
интернет услугите за разработването и рекламирането на избран продукт, на базата на екипна 
дейност.  
За четвърта поредна година Фондация „Джуниър Ачийвмънт”- България провежда в цялата страна 
тази глобална инициатива, с която се цели младите хора да изследват потенциала си и да се 
развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл. Миналата година тя бе подкрепена от 
глобални лидери като британския министър-председател Гордън Браун, министъра на външните 
работи на САЩ Хилари Клинтън, световноизвестния предприемач Ричард Брансън и много други. 
Откритията на 7-те отбора бяха презентирани в рамките на 3 минути пред жури, в което участвоха 
известни специалист и ръководители: Мариела Петкова от Търговско-промишлената палата във 
Враца, Калина Мильовска от Интернешънъл Асет Банк, икономиста Илиян Нисторов,, директорът 
Димитър Марков, зам.-директорката и приподавател на мениджърите Емилия Иванова. Интересните 
отговори бяха верен критерий за високото ниво в подготовкана но учиниците. След оспорвана 
надпревара на първо място беше класиран отборът LightP v2 в състав: Цветан Миньовски, Данелия 
Христова и Петър Георгиев. Второто място се зае от екипа DREAM TEAM : Габриела Тодорова, Марина 
Гошова и Владамир Антонов, а на трето място е отборът DENI: Деница Петрова, Евелин Генова и 
Николай Димов. 

 www.zovnews.com 
 
 
 

 

Триизмерна технология стигна до „Васил Кънчов” 

http://www.zovnews.com/


 
Уникална триизмерна технология за пресъздаване на образи в изкуството стигна до учениците 
от СОУ „Васил Кънчов” във Враца. Младежите разбраха за новостите от техния създател 
Красимир Тодоров. Художникът, станал известен благодарение на създадената от него самия 
авторска разработка Zn Art, се появи като гост-лектор във врачанското школо. Тодоров 
заинтригува учениците освен с оригиналните си идеи и разработки и с нетрадиционното си 
виждане за света. Поредната среща с гости от различни сфери в училището бе организирана от 
председателя на училищното настоятелство Илиян Нисторов и директора Димитър Марков. 
На достъпен за учениците език творецът обясни своята идея да пренесе познанието на 
човечеството върху модел, използвайки различни знания и умения – изкуство, геодезия, 
картография и др. Моделът се явява триизмерен, една стъпка над познатия ни двуизмерен 
образ ( с координати по Х и У), с който сега работим. Третото измерение (координата Z) ще ни 
даде усещане за реалност. Тук Тодоров даде пример с филма „Аватар” демонстрирал за първ 
път силата на триизмерното пространство. Творецът потвърди думите си, показвайки свои 
макети. Мини склуптури, части от тях (глава на античен войн) бяха направени от хартия. 
Новият вид изкуство се оказва икономичен. Освен от хартия, моделите могат да се изработват 
от метал, дърво и стъкло. Отделните елементи, направени с помоща на скенер в комбинация 
(от компютър) съставляват едно цяло (тяло), което има три измерения и практически се 
доближава до реалността. Последното силно впечали младите, макар да са свикнали да живеят 
във времето на високите скорости.  
Чрез Zn Art се обединяват изкуство, наука и технологи, обясни Тодоров. Неговото творчество 
се явява алтернатива на света на компютрите, обсебил младите хора днес.  
Новата (негова) технология освен, че създава чувство за реалност цели да събуди 
чувственността на малдия човек. Гост-лекторът, които е гостувал вече във Враца и е 
представил изложба на Тракийското изкуство, предложи да създаде Музей от хартия, с който 
да се конкурира с Врачанския исторически музей. Авангардната идея се хареса на учениците.  
 
  

 

 
Школо посрещна партньори по международен проект 



 
Училище „Васил Кънчов” беше домакин на първата партньорска среща по нов международен 
проект – „Многообразие на възможностите за подобряване живота на младите хора. 
Предприемачество”. В рамките на четири дни гости на врачанските педагози бяха техни колеги 
от седем държави. Отчете се свършеното дотук и се координираха бъдещите дейности.  
В проекта ще вземат участие ученици от специализираните икономически паралелки в 
училището (от 9 до 12 клас) под ръководството на екип от учители по икономика, 
информационни технологии и чужди езици с главен координатор Бешировска. Партньори на 
врачанското училище са училища от седем европейски държави – Турция, Италия, Испания, 
Великобритания, Хърватска, Полша и Румъния. Основна тема на проекта е безработицата сред 
младите хора и социалните последици от нея. Целта е да се разберат причините, които стоят в 
основата на този икономически проблем, и да се намерят творчески решения за 
преодоляването му, като се разширят познанията на учениците за икономиката и бизнеса, за 
принципите, които управляват пазара, за начина, по който функционират предприятията и 
банките, и им се даде възможност да обменят идеи със своите връстници от другите страни. 
Младите хора се учат да поемат отговорност за собствения си живот, като се подготовят за 
бъдещата си професионална реализация и за участие в икономическия живот на своите 
държави като съзнателни граждани. 
Вече се осъществиха и първите мероприятия по проекта – група ученици от 12 клас посетиха 
фирма „Кънстракшън” ЕООД. Там те се запознаха с дейността на фирмата. Наблюдаваха 
работата на служители, заемащи различни длъжности. Научиха се как се попълва бизнес 
документация. В същия ден друга група ученици посети Бюрото по труда във Враца и получи 
информация за състоянието на безработицата в нашия регион. 
  
  

 
 

Успели мениджъри обучават бъдещи кадри 



 
Вчера по традиция започна гост-лекторията във врачанското училище „Васил Кънчов”, където 
се обучават в профилирани паралелки бъдещи мениджъри. Тази форма е с практическа 
насоченост и нагледно представя на учениците дейността на преуспяващи фирми в различните 
сфери на българската икономика. Първият лектор, който постави началото, беше от областта 
на търговската дейност. Засега тя все още не е усвоена с необходимите й страни, за да бъде 
ефективна, като откликне на интересите и на производителите, и на потребителите. 
Основният проблем на проведената среща беше по темата „Управление на чисто търговска 
фирма в пазарни условия”. Лилия Горанова от известна търговска фирма, с умело подбрани 
кадри, презентира видовете продукти, с които търгува успялата в пазарните условия фирма, 
които са обединени в 8 продуктови групи. Учениците разбраха, че тайната на успеха е в 
системното обучение на служителите, които, както казва народът, да бъдат с глава на 
раменете и със сърце в гърдите. Всеки един от тях трябва да е наясно как да стане нещо, а не 
да смята, че не може. Втората ръководеща аксиома извежда на преден план каква работа 
трябва да свърши служителят, а тогава да търси съответното заплащане за тази дейност. 
Съществена е ролята на регионалните мениджъри, защото техните местни предложения за 
потребните стоки са особено важни при оформянето на типа търговска дейност, която ще 
донесе търсената ефективност. Само креативни хора, за които се провежда специална 
социална политика, са в състояние да движат всяко колелце на фирмата и тя да преуспява. 
Бъдещите мениджъри активно участваха в диалога с гост-лекторката, като не пропуснаха да 
търсят най- вече отговорите на редица въпроси, свързани с пътя на един млад специалист към 
върховете на успешния бизнес. Основното, което разбраха в тази среща, беше необходимостта 
всеки работещ да придобие потребните му знания и непрекъснато да се усъвършенства, ако 
иска да намери своята търсена реализация. 
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Отборът на СОУ „Васил Кънчов” спечели първо място във футболния турнир за ученици. В 
надперварата от „Ученически игри 2011-12” за 5-7 клас участваха пет състава. Момчетата от 
„Кънчов”, които по традиция са най-силни при средношколците бяха с две класи над 
съперниците си. Воденият от Христо Христов тим записаха четири поредни победи и заслужено 
ще представлява Община Враца в следващия областен епат на игрите през пролетта. Младите 
кънчовци стартираха с две впечатляващи победи над съставите на ОУ „Васил Левски” с 9-1 и на 
СОУ „Кузма Тричков” с 8-0. Очакваната интрига с „големия” съперник СОУ „Хр. Ботев” не се 
получи и след нова разгромна победа със 7-2 „жълтите” от „Кънчов” си осигуриха първото 
място. Накрая дойде и рутинната победа над СОУ „Н. Войводов” с 4-2, която само узакони 
предимството. С най-големи заслуги за успехите е Богомил Илиев. Седмокласникът, който 
играе организиран футбол в детския тим на „Ботев”(Вр) при Саки вкара общо 13 гола и е 
голмайстор в турнира. За първото място своя принос дадоха още Влади Андреев с пет гола и 
Любо Борисов с четири.  
Тайната на успеха обаче освен в добрата игра и тренировки се крие и в захранката. Семейство 
Христови са скрития коз на тима от училище „Кънчов”. Съпругът Ицо подготвя състава, а 
съпругата Людмила ги захранва. Двамата държат лавката в школото и се грижат безвъзмездно 
за момчетата, които освен с провързаност им се отплащат и с победи на футболния терен. Ден 
след последния мач спонсор и треньор почерпиха децата и им раздадоха подаръчета. 
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