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Над 500 ученици прекрачиха прага на Средно училище „Васил Кънчов“ във Враца, съобщи директорът Димитър Марков. 

Кметът на община Враца Калин Каменов уважи церемонията на 15 септември. 
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Откриха новата учебна година в СУ „Васил Кънчов“ 

Калин Каменов поздрави учениците от СУ „Васил Кънчов“ с първия учебен ден 

Врачанка взе бронз от световно по таекуондо 

Европейски ден на езиците – 17.09.2016г. 

Петокласниците на СУ „Васил Кънчов“ – Враца отбелязаха Деня на Германия 

 

Командата на „Васил Кънчов” е №1 във Враца на женски футбол 
18.10.2016 15:18 766  

 
  

Турнир по футбол за момичета премина във Враца, в рамките на веригата „Ученически игри”. Проявата се 
състоя благодарение на Сдружение „Ботев” с председател Георги Асенов, осигурило наградите – купа и 
грамоти. Шест формации мериха сили на терена. Жребият събра в група „А” тимовете на „Христо Ботев”, 
ПМГ и ПГТР, в другия поток попаднаха командите от „Козма Тричков”, „Васил Кънчов” и Езиковата 
гимназия. 

Резултати: „Хр. Ботев” – ПГТР 4:1, ПМГ – ПГТР 8:1, „Хр. Ботев” – ПМГ 2:1, „К. Тричков” – ЕГ 5:2, „В. 
Кънчов” – ЕГ 4:0, „В. Кънчов” – „К. Тричков” 5:1. 

Във  финала момичетата на „Васил Кънчов” победиха „Христо Ботев” с 3:0, а в срещата за 3 място „Козма 
Тричков” спечели с 5:0 над ПМГ. 

Организаторите от ФК Ботев 2000 определиха и три индивидуални призьори – вратар №1 Хрисиана 
Христова, голмайстор със 7 попадения Павлина Павлова от „В. Кънчов”, най-добър защитник Ванеса 
Николова от „Козма Тричков”. 

От името на СД „Ботев” наградите връчи Илия Здравков. 

http://vratzanews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FPvluVW%2F3VSmo3#.V9pEp0zscsc.facebook
http://modernavratza.com/kalin-kamenov-pozdravi-uchenicite-na-su-vasil-kanchov-s-parviya-ucheben-den_19251.html#.WCDndf7_rIV
http://m.konkurent.bg/news/81604
http://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FsEnt8L%2FyXUbjF
http://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2Fbc5lMs%2FLDeV6z#.V_c4gIJ-wlg.facebook
http://m.konkurent.bg/news/83722


 

 

 

 

Ученици от Враца популяризират българските забележителности зад 
граница – 03.11.2016г., ZOVNEWS.COM  

 

ВИДЕО: Връчиха чек за над 309 бона на училище „Васил Кънчов” – 
09.11.2016г., Конкурент 

 

Ученици станаха бизнес предприемачи – 16.11.2016г., VRATZADNES.COM 

 

Областен информационен център с нови служители – 17.11.2016г., 
vratzadnes.com 

 

ТПП-Враца бе домакин на мениджъри – 17.11.2016г., VRATZAPLUS.COM 
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Открит урок в Световната седмица по предприемачество – 18.11.2016г., 
ZOVNEWS.COM 

 

Емилия от Кум Рьонг заслужи 2 титли на „Bulgaria Open“ - 2016-11-21,  

Konkurent.com 

 

Ученици от СОУ "Васил Кънчов" с първо място на състезание, Rimex TV 

 

Откриха пилотен клуб „Кариера” в СУ „В.Кънчов” - 2016-11-28, 
vratzadnes.com 

 

Учители посетиха Франция по проект - 2016-11-28,  Konkurent.bg 

 

Викторина в СУ "Васил Кънчов" – Враца, вестник Конкурент 
 

СУ "Васил Кънчов" се включи в европроект - 2016-12-01, Konkurent.bg 

 

Открит бинарен урок изнесоха учениците от СУ „Васил Кънчов“ – 

02.12.2016г., zovnews.com 

 

Средно училище "Васил Кънчов" във Враца отбеляза тържествено 

патронния си празник – 05.12.2016г., Rimex TV 

 

Патронен празник - 05-12-2016, ТВ Враца 

 

Патронен празник, ТВ ВРАЦА  

 

Изпълнителният директор на Джуниър Ачийвмънт се срещна с млади 
предприемачи от СУ „Васил Кънчов“ – 09.12.2016г.,  zovnews.com 
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Бизнес гений насърчи млади предприемачи във Враца 

 

Изпълнителният директор на Джуниър Ачийвмънт България Милена Стойчева гостува във врачанското училище 

„Васил Кънчов” като гост-лектор. Като предприемач, създател на няколко компании и неправителствени 
организации тя сподели с младите мениджъри опита си в сферата на икономика, стартъпите, бизнеса и 
образованието. Стойчева разказа също за богатата си научно-изследователската дейност с фокус върху 



технологиите и неправителствения сектор. Лекторката е също експерт по предприемачество към Европейската 
комисия, включена е в Съвета по образование към Президента на Република България. На срещата с нея 

присъстваха ученици от гимназиален курс, които се обучават в Технологичен профил – Предприемачество и бизнес. 
СУ „Васил Кънчов” работи по програмите на ДАБ и младите предприемачи са едни от най- активните в област Враца 
в инициативите на организацията. Учениците от тази година са включени в проекта на МОН „Система за кариерно 
ориентиране в училищното образование“ на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и срещата е 
част от програмата на създадения по проекта клуб „Кариера”. В рамките на проекта те ще се срещат с успели 
личности в областта на бизнеса и културата. 

„Днес се търсят хора с отворено съзнание, с готовност за учене и развитие, но най-важното е да имат самочувствие 
и увереност, че могат и ще се справят. За създаване на печеливш бизнес е нужна креативна идея и иновационен 
подход. Не е нужно човек да е супер специалист, а ще бъде успешен, ако има желанието и стремежа да постигне 
целта. Трябва предварителна да се събира и анализира информация, а след това да се предприемат действия за 
реализация. Идеята трябва да се представи така, че да се убедят слушащите и да се ангажират да я купят.”, 
посъветва Стойчева бъдещите мениджъри.   

www.vratzadnes.com   2016-12-09 

 

 

В СУ „Васил Кънчов” стартира нов европейски проект 

2016-12-11 14:30  
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През настоящата учебна година учениците и учителите от СУ „Васил Кънчов” във Враца работят по няколко международни 

проекта. В края на месец ноември бе първата партньорска визита по „Еразъм+“ - „Моята малка Европа”. Тя се състои в 

Бидгошч /Полша/ и в нея взеха участие Стефка Бешировска, Маргарита Гешева и Зорница Войнова. Целта и бе партньорите 

от Полша, България, Македония, Литва, Испания и Португалия да се опознаят, както и да си разпределят задачите и 

дейностите. 

Училището домакин бе подготвило разнообразни активности за своите гости. На специална работна среща, чрез 

презентации на английски и полски език, се представи невродидактиката  – нов метод, разработен от полски психолози, за 

подпомагане дейността на учителите и насочен главно към използване капацитета на мозъка на човека, както и на неговата 

способност да възприема информация и да я запомня. Това, което най-силно впечатли бе доброто владеене на английски 

език и свободното му използване от учениците от I до VI клас, които изнесоха тричасово „Шоу на талантите” изцяло на 

английски. В един от дните учителите влязоха в ролята на изпитвани. Прибирането им в България пък се превърна в 

истинско приключение заради стачката на пилотите на компания „Луфтханза“. 

Сега в СУ „Васил Кънчов” започват трескава работа. Учениците трябва да създадат презентации, книга, албум и видеофилм 

за национален герой, изиграл голяма роля в историята на нашата страна. Тази информация ще обменят със своите 

връстници от другите страни. Тази нова дидактическа методология е стъпка към мотивиране на децата да учат и да 

запомнят интересно поднесената им информация. Те ще трябва да изработят и видео клипове за своето всекидневие. По 

този начин ще се съберат данни и ще се състави наръчник за най-ефективен ден, който ще се представи на всички 

училища-партньори. 

Този проект ще мобилизира както учителите да търсят нови методи да преподават и заинтересоват учениците, така и 

децата, които ще научат за страните партньори по един интересен и интелигентен начин. 

Konkurent.bg 

 

В СУ „ВасилКънчов“ стартира нов европейски проект – 09.12.2016г. 

https://www.zovnews.com/bg/v-su-vasil-kanchov-startira-nov-evropeyski-
proekt/ 
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Открито студио с Димитър Марков - ТВ Враца, 07-12-2016  

 

 

Коледари поздравиха Петя Аврамова 

2016-12-23 16:00 246 0

 

 

 

http://www.tv-vratsa.bg/bg/otkrito-studio-s-dimitar-markov2/
http://konkurent.bg/img/news/2312_1440_ve0k4.jpg
http://konkurent.bg/img/news/2312_1440_nkpaw.jpg
http://konkurent.bg/img/news/2312_1440_8tiax.jpg


В последния работен ден преди Рождественските празници коледари поздравиха народния представител от ПП ГЕРБ – 

Враца Петя Аврамова. Облечени в традиционни носии учениците от СОУ „Васил Кънчов” наричаха за здраве, късмет и 

берекет. Според обичая Петя Аврамова дари коледарите с краваи, лакомства и паричка за здраве. Народният представител 

благодари на децата и им пожела здраве, щастливи празници и да продължават да съхраняват българския дух и традиции. 

Konkurent.bg 

Коледари посрещнаха четвъртокласници в Деня на отворени вратив СУ „Васил 
Кънчов“ – ZOVNEWS.COM, 23.12.2016г. 

 

Петя Аврамова посрещна коледари в офиса на ГЕРБ 

 

В последния работен ден преди Рождественските празници коледари поздравиха 
народния представител от ПП ГЕРБ – Враца Петя Аврамова. Облечени в 

традиционни носии учениците от СОУ „Васил Кънчов” наричаха за здраве, късмет 
и берекет. Според обичая Петя Аврамова дари коледарите с краваи, лакомства и 

паричка за здраве. Народният представител благодари на децата и им пожела 
здраве, щастливи празници и да продължават да съхраняват българския дух и 

традиции. 
2016-12-23 13:26:49,  www.vratzadnes.com 

 

 

 

 

 

Ученици от СУ „Васил Кънчов“ научиха как се празнува Коледа по 

света  
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2016-12-24 17:30  

 

Как празнуват Коледа в различни части на света и от къде идват различните й символи и обичаи, голяма част приети и от 

съвременните  българи, научиха учениците от осми и девети клас на СУ „Васил Кънчов“ в предпоследния учебен ден на 

изтичащата година. 

Ученици от гимназиален курс, представиха пред своите съученици общото и различното в отбелязването на един от най-

големите Християнски празници – Рождество Христово, във Франция, Германия, Белгия и Австралия. От презентациите, 
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включени в инициативата, организирана от учителите по чужди езици - Стефка Бешировска и Жулиета Босилкова, 

подрастващите разбраха къде и защо за първи път е изпята акапелно световноизвестната „Тиха нощ, свята нощ“, какво 

символизира Коледния венец и кой и кога за първи път го е направил и поставил в дома си, кой носи подаръците и как 

влиза в домовете  в различните държави очаквания от всички Дядо Коледа, какви са задължителните ястия на всяка 

коледна трапеза и още редица любопитни факти. 

За да проверят внимателно ли са слушали своите съученици, бе подготвена и викторина с въпроси от презентациите. 

С огромен интерес премина и конкурса за изработка на коледна картичка и коледно пожелание, в който се включиха дори и 

гостуващите на празника учители и класни ръководители, като резултатите много затрудниха журито. 

За финал на предпразничната коледна разходка по света, ученици и вокалната група към училището изпяха най-

популярната песен „Тиха нощ, свята нощ“ на френски, немски и български език. 

Преди всички присъстващи да похапнат от „сладко пънче” от Франция и невероятния щолен от Германия, директорът на СУ 

„Васил Кънчов“ – Димитър Марков, благодари на всички участници за интересния и атрактивен начин, по който бе 

поднесена цялата информация и, пожелавайки здраве, късмет, успех и весели празници на всички, изрази надеждата, че 

още в първите месеци на новата година учениците ще учат в една подновена и още по-добра материална база. 

Konkurent.bg 

 

Ученици рисуваха влажните зони – 2.2.2017г,, ZOVNEWS.COM 
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Шестокласници учиха за защитени птици в 

библиотеката 

 

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца, Регионална инспекция по 
околната среда и водите и ученици от VІ клас на врачанското СУ „Васил Кънчов” 

отбелязаха 2 февруари - Световен ден на влажните зони с открит урок и игри в 
Детски отдел.  

Любознателните екозащитници научиха за Червената книга на животни, която 
съхранява подробна информация за защитените птици на територията на 

Врачанско и може да бъде разгледана в отдел „Обща читалня”.  
Експертът „Биоразнообразие” от екоинспекцията Петя Вълчева им направи 

подробна презентация за важната роля на влажните зони и как може да ги 
опазим. Показа им й снимки на защитените птици, които се срещат във 

Врачанско. След това част от учениците нарисуваха реки, блата, езера, язовири и 
крайбрежия, а останалите участници пък влязоха в ролята на птици и се заселиха 

в избрани от тях територии. Накрая си представих, че местообитанията им са 
унищожени в резултат от човешката дейности, а птиците са застрашени от 

изчезване. 

2017-02-02, www.vratzadnes.com 

 



Подменят отоплителната инсталация в СУ „Васил Кънчов“ -13.2.2017г, 

ZOVNEWS.COM 

 
Ученици от СУ „Васил Кънчов“ посетиха Испания – 03.3.2017г, ZOVNEWS.COM 

 

Бизнесдами дадоха насоки за успешна кариера на ученици 

2017-03-21  

 

 

 
В СУ „Васил Кънчов” се проведе поредната среща от инициативата Гост-лекторски институт. 

Училището е пилотно и единствено в област Враца, одобрено и работещо по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж”, проект „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование”. Инициативата е една от дейностите, която  среща учениците от гимназиален етап с 

водещи специалисти от различни сфери на обществения живот, които да подпомогнат тяхното 

кариерно ориентиране и да ги запознаят с възможностите за успешна реализация.  

Преди дни в училището гостуваха Силвия Илиева – главен мениджър „Човешки ресурси” във 

„Виваком” и Ваня Василева-Димитрова – старши експерт „Човешки ресурси” във „Виваком“, бивш 

възпитаник на училището. Те представиха възможностите за изграждане на кариера във фирмата, в 

която работят, като дадоха най-ценния пример – себе си. Разказаха на учениците как човек трябва да 

се усъвършенства постоянно, показвайки в атрактивна презентация стълба на кариерното развитие. 

Като важни качества за успешна реализация, както на отделния човек, така и на цял бизнес, те 

посочиха честност, динамичност, иновативност и постоянно обогатяване на знанията и уменията. 

Интерес предизвикаха представените стажантска програма и „Часът на Виваком”. 

Ваня Василева проведе и атрактивно обучение с учениците, давайки им ценни съвети за добро 

представяне пред работодател в интервю за работа, както и насоки за изработване на автобиография 

/СV/ в европейски формат и мотивационно писмо. Завършващите училището са на първото стъпало 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inboxhttps://www.zovnews.com/bg/podmenyat-otoplitelnata-instalatsiya-v-su-vasil-kanchov/
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от изграждането на успешна кариера и затова получиха богата информация за достойно представяне 

пред работодател - от нужните им документи за представяне до външен вид и поведение на интервю. 

Възпитаниците на СУ „Васил Кънчов” останаха очаровани от непринудената атмосфера и задаваха на 

гостите въпроси, свързани с личностното им развитие. Бизнесдамите поставиха на учениците въпрос, 

на който трябва да отговорят писмено. Отговорите ще се събират в клуб „Кариера” и верните ще 

получат награди от „Виваком”. 

 

Енергоефективни мерки и физкултурен салон с подово 

отопление откриха в СУ „Васил Кънчов“ 

2017-03-21  

 

 

 

http://konkurent.bg/article/94409/energoefektivni-merki-i-fizkulturen-salon-s-podovo-otoplenie-otkriha-v-su-vasil-kunchov


 
  

„Чрез въведените мерки за повишаване на енергийната ефективност и ремонтираният физкултурен 

салон, който вече е и с подово отопление, мога да кажа, че СУ „Васил Кънчов“ се превръща в едно от 

най-модерните в региона“. Това каза директорът на учебното заведение Димитър Марков на 

откриването на реализирания проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на гр. Враца”. 

Официален гост на откриването бе кметът Калин Каменов. „Въведените енергоефективни мерки са 

важни за цялото училище, важни са за Вас деца, защото ще имате възможност да учите в по-добри 

условия. Модерният физкултурен салон ще Ви помогне да постигнете нови спортни резултати. Пазете 

това, което е направено, защото то е за Вас!“. С тези думи Калин Каменов приветства учениците и 

преподавателите в СУ „Васил Кънчов“. 

В училището е ремонтирана и оптимизирана отоплителната инсталация, във физкултурния салон 

също е монтирано отопление. Фирмата, която изпълни строително монтажните работи е 

„ВИНСТРОЙ” ООД. Стойността на договора е в размер на 279 383 лв., с включен ДДС. 

СУ „Васил Кънчов” е част от реализиран проект „Повишаване на енергийната ефективност в 

общинската образователна инфраструктура на гр. Враца”, който се осъществява съвместно с 

Асоциация "Норск Енерджи" от Осло - Норвегия, на базата на подписано партньорско споразумение. 

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

 

 

Наградиха победителите в конкурса „Капчица в града“ 

2017-03-21 21:00 176 0  
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Регионална библиотека „Христо Ботев” и ВиК  – Враца обявиха победителите в конкурса за 

написване на приказка „Капчица в града”, организиран по повод Световния ден на водата – 22 март. В 

него се включиха 48 млади автори, сред които представители на езиковата гимназия „Йоан Екзарх”, 

математическата „Академик Иван Ценов”, СУ „Христо Ботев”, СУ „Васил Кънчов”, СУ „Отец 

Паисий”, СУ „Никола Войводов” и ОУ „Васил Левски”. Ученическите творби бяха разгледани от 

жури с председател гл.ас. д-р инж. Филипа Величкова-Тенева – преподавател от Химикотехнологичен 

и металургичен университет, София /и членове Яна Кременска, Калина Тодорова, Милена Николова и 

Радосвета Крумова. Приказките успяха да впечатлят журито с оригиналност на идеите, илюстрации и 

познания за кръговрата на водата. Безспорният фаворит сред участвиците е шестокласничката 

Кристина Маринова от природоматематическата гимназия, която зае първото място в класацията и 

спечели първата награда – таблет. Втората награда – електронен четец за книги взе Ния  Илиевска от 

VI клас на СУ „Христо Ботев”. На трето място журито класира шестокласничката от СУ „Васил 

Кънчов” Виктория Завързашка, която получи луксозна енциклопедия. Наградите са осигурени от 

ВиК и бяха връчени от директора на дружеството Ангел Престойски. 

Голям интерес към конкурса проявиха и преподавателите от ХТМУ – София, които дадоха специална 

награда – луксозно издание на Рибен буквар. Книгата беше връчена на Цветислава  Димитрова от V 

клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов”. Директорът на регионалната библиотека Силвия Врачовска 

връчи и 7 поощрителни награди, една от които е на Натали Коцева, ученичка в 5 клас в СУ „В. 

Кънчов“- Враца. 
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 Международен ден на франкофонията в СУ „Васил Кънчов“ -  23.3.2017г, 

ZOVNEWS.COM 

 Ученици и учители от СУ „ВасилКънчов“ във Франция - 23.3.2017г, ZOVNEWS.COM 

 

Млади франкофони съпоставиха Елин Пелин и 
Ги Дьо Мопасан 

Публикувано в Март 2017, Новини | http://iportal.libvratsa.org 

23/03/2017 

Бинарен урок на тема „Белите и черните зърна на живота в творчеството на Елин Пелин и Ги 
Дьо Мопасан” се проведе с учениците от СУ „Васил Кънчов” в Регионална библиотека 
„Христо Ботев” – Враца. Съпоставката между българския и френския писател направиха 
ученици от ХI и ХІІ клас, а гостите останаха впечатлени от знанията, които показаха младите 
франкофони. 

Възпитаниците бяха подготвили презентация за културното богатство на Франция, живота и 
творчеството на Ги Дьо Мопасан, рецитираха негов стих и анализираха паралела между две 
от произведенията на Елин Пелин и Мопасан. 

В края на срещата председателят на Клуб на франкофонията Враца Емил Пеняшки подари 
на учениците втори том от Френско-български речник и почерпи с еклери. 
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Вълнуващ празник на буквите проведоха в СУ „Васил Кънчов“ 

2017-03-31 15:00 651 0 , Konkurent.bg 

 

 

 

Първокласниците от СУ ”Васил Кънчов” във Враца проведоха в четвъртък традиционния за първи клас „Празник на 

буквите“, под наслов „Вече сме грамотни“. 

В подготвената програма всяко дете представи буква от азбуката, звучаха песни за звучната българска реч и за родината. 

Имаше и рецитал, много песни, танци и настроение. Така, с много вълнение децата се разделиха с любимото букварче и 

посрещнаха читанката. Под ръководството на класния си ръководител Калина Каменова, първолаците с артистичност и 

увереност показаха наученото, с което впечатлиха родителите си и ръководството на училището. 
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Специален гост на тържеството беше кметът на Враца Калин Каменов, който поздрави малчуганите за техния неповторим и 

радостен празник и пожела на малките ученици да са все така усмихнати, ученолюбиви и с дръзновение да вървят по пътя 

на знанието. 

С този незабравим празник учениците от 1 „А“ клас отбелязаха края на вълнуващ период, през който преминаха през 

трудности и радости при изучаването на тридесетте букви от българската азбука, за да се поздравят в края на периода с 

вълшебните думички „Ние сме грамотни”. 

Гвоздеят на празника бе голяма и красива торта с надпис „Вече мога да чета“,  а всяко едно от децата си тръгна със 

специална грамота и книга.   

Празник на буквите  - ТВ ВРАЦА  

Пети чуждоезиков маратон на четенето се проведе в СУ „Васил Кънчов“ – 
23.04.2017г., ZOVNEWS.COM 

Кариерно ориентиране в СУ „В.Кънчов“ -  27 Април 2017, Rimex TV 

„Ден на професиите“ се проведе в СУ „Васил Кънчов“- 28.04.2017г., ZOVNEWS.COM 

Клуб "Кариера" - 27-04-2017 , ТВ Враца 

Ученици подариха макет на земята на център „Натура“ 

 

По случай Деня на земята ученици от СУ „В.Кънчов“ подариха специално 

изработен от тях макет на нашата планета на Природозащитен център „Натура“. В 
съвместната проява взеха участие еко-клуб „Млад природолюбител“ и Арт-

работилница „Сръчковци“, работещи по проект „Твоят час“. 

С отговори на забавно-познавателна викторина учениците показаха знанията си 
за планетата. Те научиха повече за разделното събиране на отпадъците и 

значението на рециклирането им за опазването на природата.  

2017-04-24, www.vratzadnes.com 
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