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Възпитатели създават подходяща среда 

за развитието на децата  

 

Висококвалифицираните педагози, възпитатели и служители на врачанското 

мениджърско училище „Васил Кънчов” се стремят ежедневно да дадат качествено 

образование на своите възпитаници. Учебната база е преобразена в съвременен вид и са 

създадени условия за интересна и ефективна дейност. Образуването на полуинтернатни 

групи за децата от първи до четвърти клас е създало голям интерес и одобрение от 

ученици и родители според старши възпитател Цветана Ценова.  

 

„Учениците от началния етап на обучение в СОУ „Васил Кънчов” учат в т. н. Малка 

сграда. Корпусът позволява да бъдат отделени малките от големите ученици, с което се 

осигурява самостоятелност и сигурност на децата. Позиционирането в сградата е много 

удобно - стаите са светли и уютни. Педагогическият колектив е с високо ниво на 

подготовка и добри педагогически практики”, разказа пред вестник „Зов нюз” Ценова. 

 

Директорът Димитър Марков също сподели: „От 1 януари 2012 г. започнахме да 

работим по проект за подобряване качеството на образованието чрез целодневна 

организация на учебния процес. Към училището за учебната 2013/2014 година 

съществуват 4 полуинтернатни групи, в които са обхванати общо 104 ученици. Две 

сборни групи /за учениците от 1-2 кл. и от 3-4 кл./ са в начален етап на обучение, една 



сборна група за ученици от 5-7 клас и една група в 6 клас. Чрез осигуряването на 

целодневната организация в обучението е възможно най-малките ни ученици да 

овладяват знания и оформят умения и навици за самостоятелно учене. Учителският 

колектив и училищният екип на проекта работят съвместно и се стремят да създадат 

среда, в която детето да се чувства добре, да получава обич и знания, съобразени с 

държавните образователни изисквания, индивидуален подход и възможност за развитие 

на талантите си, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто 

място, обградено от професионалисти.” 

 

Възпитателките в полуинтернатните групи Цветана Цекова и Катя Димитрова умело 

подготвят заниманията така, че децата да прилагат получените знания в нови ситуации 

и да изграждат чувството за отговорност при извършване на всяка своя дейност. В 

часовете за самоподготовка учениците имат възможност да усвоят по-добре 

преподаденото учебно съдържание, да преодолеят пропуски в знанията си чрез 

консултации с възпитателите и индивидуална работа с всеки от тях. Разнообразните 

дейности – писане на домашни работи, решаване на допълнителни задачи и 

упражнения, съставяне и попълване на текстове и таблици, занимателни задачи, 

рисуване на илюстрации, сътворяване на съчинения и други повишават техните знания 

и ограничават риска от отпадане. 

 

Обучението и общуването в полуинтернатните групи следобед пък помага за 

сплотяването на колектива, изгражда добри комуникации и оформя социални умения. 

 

В училището функционира стол за хранене, като за учениците от полуинтернатните 

групи е осигурен здравословен обяд. 

 

„В часовете за занимания по интереси чрез забавни дейности развиваме детското 

мислене, предотвратяваме умората от учебните занятия. Тук децата играят, пеят, 

танцуват, рисуват, разказват, слушат любима музика. Включват се в изработването на 

различни украси, участват в конкурси за най-красиво писане и рисунка”, разказа 

старши възпитателят Катя Димитрова. 

 

Целодневната организация на учебния процес в СОУ „Васил Кънчов” бе въведена, за да 

бъдат децата обгрижени и защитени, а образованието да се формира на високо ниво. 

 

 

 

 



Бъдещи предприемачи представиха 

иновативни идеи 

 

За поредна година врачанското СОУ „Васил Кънчов” се включи в Световната седмица 

по предприемачество с иновационен лагер, организиран на 20 ноември в учебното 

заведение. В него взеха участие петнадесет ученици от Х и ХІ клас, обучаващи се в 

профил Технологичен „Предприемачество и бизнес”, по учебните програми на 

Джуниър Ачийвмънт-България. Те бяха разделени в пет отбора и имаха на 

разположение шест часа да предложат решение на проблема с използване на 

българските ресурси. Поставеният казус бе свързан с правилната употреба на земята и 

природните богатства в региона – злато, въглища, мед, плодородни почви, билки, 

зеленчуци и др. В решението можеха да бъдат включени и човешките ресурси, с които 

разполагаме – ИТ специалисти, инженери, медицински персонал и др. Учениците 

можеха да използват гореспоменатите ресурси, за да създадат иновативен продукт или 

услуга и да включват един или повече български природни или човешки ресурси. 

Продуктът, който създаваха участниците, трябваше да съдържа минимум 50% 

български ресурси. За улеснение те можеха да ползват всички необходими капиталови 

ресурси, плюс културното ни наследство. 

 

Учениците презентираха своите иновативни идеи пред жури, съставено от директора на 

училището Димитър Марков, зам.-кмета Красимир Богданов, Румяна Несторова – 

старши експерт по математика и информатика към РИО-Враца, Мариана Петкова – 

представител на ТПП-Враца, Илиян Нисторов – председател на Училищното 

настоятелство, и Цвети Иванова от Областния информационен център-Враца.  



 

Журито даваше своите оценки по пет критерия – иновативност, приложимост, 

обществена полза, качество на презентацията и по отговорите на зададените въпроси. 

Максималният брой точки, който учениците можеха да съберат, беше 100. Всеки 

участник в инициативата пък получи награда от Джуниър Ачийвмънт – България.  

 

Световната седмица по предприемачество започна на 18 ноември в България с учебни 

прояви в цялата страна. Инициативата, която се организира от Джуниър Ачийвмънт-

България, включва над 130 събития от 50 населени места в страната. През тази година 

тя се провежда под патронажа на Президента на Република България Росен 

Плевнелиев. Във Враца тя ще бъде отбелязанa с проведения вчера Иновационен лагер в 

СОУ "Васил Кънчов" и днес - с открит урок на тема „Аз съм предприемачът“ в СОУ 

"Козма Тричков". 

 

Кулминацията на Световната седмица по предприемачество ще бъде Националният 

форум „Нова визия за образованието и предприемачеството“, домакин на който е 

Джуниър Ачийвмънт-България. Националният форум е и част от цялостната стратегия 

на Джуниър Ачийвмънт-България „Опознай бъдещето”, целяща да възпита у 

подрастващите бизнес ценности и умения, които са двигателят за развитие на 

модерните общества.  

 

През Световната седмица по предприемачество ще бъдат организирани иновационни 

лагери и открити уроци в повече от 80 учебни заведения в страната, като се очаква над 

5000 ученици да се включат. 150 бизнес консултанти ще помагат на участниците при 

решаване на бизнес казуси.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Божидар Димитров: „През много кризи 

сме минали, но винаги сме се въздигали” 

 

Петьо Донков 

 Директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров 

е роден в на 3 декември 1945 година в Созопол, в семейство на бежанци от 

Източна Тракия.  

 Завършва история и археология в СУ "Климент Охридски", придобива 

докторат по история. 

 В правителството на Бойко Борисов (юли 2009 – февруари 2011) е министър 

без портфейл, отговарящ за българите в чужбина. 

 Написал е 35 книги и над 300 научни публикации.  

 Семеен е, има дъщеря. 

Професор Димитров, на гости сте в СОУ „Васил Кънчов”. Какво бихте пожелали 

за неговия патронен празник? 
 

Бих пожелал на училището да се развива, както и досега. Знам, че то има много 

интересен профил и дълга история. Убеден съм, че с годините ще става все по-добро. 

От разговорите с неговото ръководство виждам, че училището е в добри ръце.  

 

Вие сте във Враца, в Северозападна България, която е край, свързан в последните 



години с бедност и мизерия. Винаги ли е било така и с какво градът ни е 

допринесъл за България? 
 

Както всички български градове, и Враца има принос в българската история, която се 

гради от нас, хората. Разбира се, аз съм скептик по отношение на това, че във Враца е 

намерен първият европеец. Все пак градът ви е дал някои много видни личности за 

българската история. Дал ни е Кънчов и Заимов. 

Вашата книга „Десетте лъжи на македонизма”, която сте донесли за 

възпитаниците на училище „Васил Кънчов”, е едно от най-тиражните издания в 

България след 1990 година. Знаете ли колко бройки от нея са закупени след 

издаването й? 
 

Да ви кажа честно, въобще не знам вече в какъв тираж е излязла. В годините им 

изгубихме бройката. Книгата излиза дори и нелегално. Вече я пуснахме и в Интернет. 

 

Според Вас, докога отношенията между България и Македония ще бъдат 

обтегнати? Все пак ние сме в Европейския съюз (ЕС), а те - на прага му? 
 

Основният ни спор на пръв поглед е исторически. Някои хора казват, че трябва да се 

остави историята на историците, а ние да вървим напред. Не е така. Не можем да 

оставим историята на историците, защото Македония не е съгласна с това, което 

другите държави са съгласни, а именно, че е образувана чрез политическо решение и е 

една политическа нация. Когато македонците твърдят, че личности, а и цели периоди от 

историята на България и Гърция са техни, няма начин двете държави да се съгласят с 

приемането им в ЕС. Ако Македония влезе с тази си политика в ЕС, все едно да се 

откажем от цялата си история - от Кирил и Методи насам, и да я подарим на някой 

друг. Македония, трябва най-сетне да признае, че е образувана през 1944 година като 

държава и че оттогава датира и македонската нация. След това, с характерния за една 

комунистическа диктатура терор, са успели да внушат македонско самосъзнание на 

част от населението. Ние сме съгласни, че има хора, които са убедени,че са македонци, 

но трябва да се престане с кражбите на нашата история.  

 

Когато разговарям с представители на македонския политически елит, те са образовани 

и всичките имат баби и дядовци българи. Те си ми казвали, че знаят истината, но този, 

който си признае публично, ще си прави политическо самоубийство. Давам за пример 

Любчо Георгиевски. Всички знаем какво стана, след като взе българско гражданство и 

каза, че е българин. На изборите взе само 1.5%. Не може фундаментът на държавата да 

е 100% фалшива история. Поне един процент истина трябва да има. 

 

В момента по много определения и мнения България се намира в икономическа, 

политическа и морална криза. Има ли такъв еквивалент за състоянието на 

обществото ни в досегашната ни история? 
 

През много кризи сме минали, но винаги сме се въздигали. Те са били и икономически, 

и политически. Аз съм оптимист - дори и кризата да беше по-тежка, пак ще бъда такъв. 

Днешното ни състояние не може да се сравнява да речем с кризата в началото на 15 век. 

Тогава българите оставаме само 268 хиляди души, отнета ни е цялата земя, всичко. Пак 

се оправихме и въздигнахме. Кризата, тази криза, икономическата преди всичко, 

„минахме метър” покрай нея, благодарение на един много мразен в България човек – 



Дянков. Тоест - не фалира нито една банка. Разминаха ни се с това, което стана в 

Гърция, някои страни в Европа и САЩ. Всяка сутрин, понеже той, живееше в близост 

до музея, аз го майтапех, пиейки кафето си с него. Казвах му да пусне поне малко на 

пенсионерите. Той винаги смяташе на едно листче какво ще стане, ако им отпусне и пет 

лева дори. Винаги сумата стигаше до милиони и казваше, че няма откъде да ги вземем. 

Няма популярен финансов министър. Дори и такъв в държави, които са в икономически 

подем. Ако не работеше добре, сега нямаше да е с един милион долара заплата като 

ректор на световен университет.  

 

Днешните българи, и специално младите, интересуват ли се от историята си и 

взимат ли си поука от нея?  
 

Да, взимат си и я познават. Не знам какъв е процентът, но е достатъчен. Всеки един 

народ се води от един елит. Той е 10-15% от населението. Без да обиждам останалата 

част, но те обикновено слушат. Този елит е във всеки квартал, село, град. Така да се 

каже, негласните водачи на народа. Знам, че съществува едно мнение, че българите не 

се интересуват от историята си. Това не е така. За щастие имам барометър, с който мога 

да проверя това. Моето предаване е отворено. Мога да кажа, че близо 70% от хората, 

които задават въпроси, са във възрастовата граница 16 – 35 години. Стотици са хората и 

не се повтарят. Интересно е, че мъжете се интересуват повече от история, но ми 

обясняват, че това се дължи на факта, че предаването ми е в 11.00, а жените по това 

време са заети с домакинска работа. Съдейки по себе си, знам, че може би е така. Аз, 

като се прибера преди обяд, винаги съм озверял от глад. 

 

От вчера в Интернет пространството се разпространи апел на варненските 

учители по история относно готвената промяна в учебните програми по предмета. 

Сега ще се учи българска история само в пети и шести клас, а не и в 11. В горните 

класове тя ще се учи само в контекста на световната. Какво Ви е мнението по 

въпроса? 
 

От Вас научавам за това. Това, ако е вярно, казвам публично, че се присъединявам към 

техния апел. Напишете чрез Вашата медия, че се присъединявам към апела на 

варненските учители. В единадесети клас учениците са най-мотивирани да изучават 

българската история. Вече разбират повече. Отдавна с учебните програми по история 

става нещо лошо - от началото на прехода. Спомням си преди време дъщеря ми дойде 

при мен и ми сподели, че учителката й е казала да не учи от учебника по история, а - от 

записките, които правят в клас. Погледнах учебника й, погледнах и записките й. Казах 

й същото. Аз точно затова се надявам на българските учители по история да са 

съвестни и да казват истината. Една го е направила още преди седемнадесет години. 

Радвам се, че и варненските учители са започнали да защитават историята ни. Винаги 

съм се чудил кой изготвя тези програми, но не мисля, че ги правят специалисти. 

Константин Иречек - винаги казвам слава Богу, че е уредил така добре образованието, 

че въпреки усилията, все още не могат да го сринат. 

 

Какво е Вашето бъдеще в политиката? 
 

Аз съм свършил с политиката, но не знам дали тя е свършила все още с мен. Никога не 

съм бил политик. Бил съм експерт в едно правителство и съм помогнал на един приятел 

в определена област. Знам обаче, че колкото и да бягаш от политиката, тя в един 

момент те настига, скача отгоре ти и няма мърдане. 



 С инициативи по родолюбие честваха 

патронен празник 

 
На 5 декември се навършиха 76 години от създаването на Средно общообразователно 

училище "Васил Кънчов" във Враца. По този повод се проведоха редица инициативи. 

Още на 29 ноември учениците от V клас се запознаха повече с патрона на училището си 

- Васил Кънчов. Ива Иванова, учител по история, представи пред тях мултимедийна 

презентация на тема: „Васил Кънчов – един достоен българин“. На 3 декември, в часа 

на класа, учениците от ІІ и ІV клас специално посетиха музейната експозиция във 

фоайето на третия етаж, където се запознаха с някои интересни факти от историята на 

учебното заведение и от биографията на Васил Кънчов.  

На следващия ден в училището гостува екипът на „Българска история“ – сайт, създаден 

от обикновени момчета и момичета, изпълнени с енергия и ентусиазъм, които са 

приятели от училище. При посещението си в училището Марио Мишев, Иван Кънчев и 

Мартин Стаматов представиха поводите да се гордеем, че сме българи, в 

следосвобожденската история на страната ни.  

Същата вечер, в Драматично-кукления театър на града ученици гледаха постановката 

„Съвсем проста история“ от Марина Ладо и поднесоха цветя на участващите актьори.  

Вчера, в деня, в който преди 76 години е осветена училищната сграда, ученици и 

учители почетоха паметта на патрона, като поднесоха цветя пред паметника му на 

площад „Руски”. Кулминацията на тържествата беше гостуването на ст. н. с. д-р 

Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей. Той разговаря с 

младежите за отговорността да си ръководител на институцията, представяща 

българската история, за предизвикателствата в своя живот, за политиката и за 

смелостта да говориш открито.  

 

  
 



МЛАДЕЖИ ОБЩУВАХА С ЕЗИКА НА 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 

 

Врачанското СОУ „Васил Кънчов” беше домакин на партньорска среща по проект 

„Знай, за да споделиш, сподели, за да знаеш. Постигане на толерантност и респект” в 

рамките на програма „Коменски”. Гости бяха учители и ученици от Холандия, 

Германия, Италия и Полша. В рамките на една седмица училището се огласяше от 

чуждоезична реч. Ученици от мениджърското училище посрещнаха в домовете си 

своите връстници от чужбина и няколко дни бяха неразделни с тях.  

 

По време на работните заседания всеки екип представи презентации за актуалната 

политическа ситуация, за правата на малцинствата и за образователната система във 

всяка страна, играни бяха ролеви игри. Българският състав беше подготвил книга на 

тема „Дискриминацията”, с материали от всяка страна участник, и беше подарена на 

гостите. Отделните екипи си размениха „Капсула на времето” – специална кутия с 

послания. Извън заседанията децата много се забавляваха. Гостенчетата посещаваха 

учебни часове. В Актовата зала на училището беше организирано върнуващо 

празненство с много танци, музика и специално поръчана торта, украсена със 

знамената на всяка държава. Чужденците бяха запознати и със забележителностите на 

Враца, като по време на обиколката в града възпитаниците на училището влязоха в 

ролята на екскурзоводи. Организирани бяха и екскурзии до пещерата „Леденика” и 

София, където чужденците приятели бяха силно впечатлени от Боянската църква и 

Драгалевския манастир. 

 

Младите хора показаха, че са отворени към света, че за тях нямат значение културните, 

езиковите или религиозните различия, защото те говорят на един универсален език – 

езикът на приятелството. 


