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Откриха паметник на Васил Кънчов 

5 декември 2012 15:59 | Дарик Враца | 

 
СОУ „Васил Кънчов" във Враца днес има троен празник - 75 години от създаването на 

училището, 150 години от рождението и 110 години от гибелта на Васил Кънчов. Кулминацията 

на тържествата бе откриването на паметник на видния врачанин, чието име носи училището. 

Автор на паметника е скулпторът Цено Ценов. Паметникът бе открит от кмета на Враца инж. 

Николай Иванов и от директора на СОУ „Васил Кънчов"  Димитър Марков. 

Официални гости на тържеството бяха и инж. Петя Аврамова - председател на общинския 

съвет, Галина Евденова - началник на Регионалния инспекторат по образованието, Илия 

Стоянов - директор на Регионалния исторически музей, заместник кмет Красимир Богданов. 

Празникът продължи с концерт в голямата зала на Драматично-кукления театър във Враца. 

 

Откриха паметник на Васил Кънчов във Враца 

СОУ „Васил Кънчов” във Враца отбеляза на 5 декември 2012 г. троен празник – 75 

години от създаването на училището, 150 години рождението и 110 години от гибелта на 

Васил Кънчов.  

Кулминацията на тържествата бе откриването на паметник на видния врачанин, чието име 

носи училището.  

 

Паметникът бе открит от кмета на Враца инж. Николай Иванов и от директора на СОУ „Васил 

Кънчов” Димитър Марков.  

Официални гости на тържеството бяха също заместник кметът Красимир Богданов, инж. Петя 

Аврамова – председател на общинския съвет, Галина Евденова – началник на Регионалния 

инспекторат по образованието, Илия Стоянов – директор на Регионалния исторически музей, 

скулпторът Цено Ценов- автор на паметника и арх.Иван Велев.  

Водосвет за здравето на учениците отслужи свещеник Николай Костадинов. Празникът 

продължи с концерт в голямата зала на Драматично-кукления театър във Враца. 
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Монумента е от гранит /брациговски риолит/ и е изработен от каменоделците Цветан Цеков и 

неговите синове Борис и Васил, и авторитетния каменоделец Гурко Полиев- 

За изграждането на паметника дарение от 10 хиляди лева направи Слави Трифонов, пет хиляди 

лева дари бизнесмена Иво Евгениев – бивш възпитаник на училището, Община Враца – 5 

хил.лв., доц. д-р Борислав Великов - депутат в 39-то и 40-то Народно събрание – 1 000 лв. 

Дарения са направили и врачански народни представители, банки, ученици и учители от СОУ 

„Васил Кънчов”, граждани на Враца.  

Информационна агенция "Враца плюс"  05.12.2012г. 

 

Освещават новия паметник на бележития Васил Кънчов 

 
От днес врачанското училище „Васил Кънчов” открива седмица с богата дейност, посветена на 

патрона. Инициативите започват с уъркшоп „Моето училище в 22 век”, а учениците от 5-ите и 6-

ите класове ще посетят музейния кът. В сряда ще бъде открита изложба от експонати, свързани 

с историята на учебното заведение, с която основно ще бъдат запознати седмокласниците и 

осмокласниците. Този ден е обявен и за ученическо самоуправление, когато всички длъжности 

ще се заемат и изпълняват от ентусиасти, решили да дадат своя принос в множеството изяви, 

свързани с юбилейните дати. Обявени са и няколко конкурса за творческа изява на учениците с 

литературни способности и умения в информационните технологии, а за победителите са 

подготвени и специални награди. Традиционно ще бъде издаден и училищният вестник 

„Любослов”. В съботния ден специална група ще посети гроба на Васил Кънчов в София и след 

като бъде почистен, ще се извърши и панихида. 

Още в началото на следващата седмица в Регионална библиотека „Христо Ботев” ще се 

проведе научна конференция на тема „Васил Кънчов – един от най-бележитите граждани на 

Враца”. На 75-годишнина от създаването на училището са посветени и бианале на 

ученическото изобразително изкуство, както и специално радиопредаване. 

Кулминация в юбилейните чествания ще бъде датата 5-и декември, когато с тържествено 

шествие възпитаниците на учебното заведение и гостите ще отидат на пл. „Руски”, за да се 

освети новият паметник на Васил Кънчов, а след това в залата на Драматично-куклен театър-

Враца ще се представи тържествен концерт по случай патронния празник.  

 27-11-2012 „Зов нюз” 

 

 

СВЕТОВНА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
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За пета поредна година Джуниър Ачийвмънт България е организацията – домакин на 

Световната седмица по предприемачество за България. 

Световната седмица по предприемачество ще се проведе в периода 12-18 ноември 2012 г. 

Целта на глобалната инициатива, в която през 2011 г. се включиха 123 държави и 

7,500,000 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. В рамките на тази седмица милиони млади 

хора по света ще вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и 

поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие. Миналата 

година тя бе подкрепена от глобални лидери като президента на САЩ Барак Обама, 

премиера на Великобритания Дейвид Камерън, световноизвестния предприемач Ричард 

Брансън и много други. 

СОУ "Васил Кънчов" ще бъде домакин на Световната седмица по предприемачество за 

град Враца. Имаме удоволствието да Ви поканим на следните инициативи в училището: 

12.11.2012 г.: 

12.00 ч. Изложба на ученическо творчество на икономическа тема – фоайе на 2-ри етаж 

14.00 ч. в Актова зала открит урок по Предприемачество с 12б клас на тема: Малкият и 

средният бизнес в България 

14.11.2012 г. 

09.00 ч. Иновационен лагер – училищен кръг на национално състезание. 

Представяне на презентациите на отборите - 14.00 ч. 

16.11.2012 г. 

10.00 ч. във фоайето на втори етаж – базар на Учебните компании 

14.00 ч. в Актова зала открит урок по СИП Предприемачество с 4а клас 

 

Предприемачи в СОУ “Васил Кънчов”- Враца 

В Световната седмица по предприемачество, която се проведе в периода 12-18 ноември 2012 

г. се включиха над 100 български учебни заведения и над 5 хиляди ученици. 

СОУ „Васил Кънчов“ - Враца, СОУ „Васил Левски“ – Бяла Слатина, и РИО – Враца, организираха 

разнообразните прояви от Седмицата по предприемачество за Враца и региона. 

 

Седмицата започна с откриване на изложба на ученическо творчество под наслов 

„Икономиката в художествени образи“. Представените във фоайето на СОУ „Васил Кънчов“ 

карикатури, шаржове, комикси, рисунки и др. са един от специфичните начини за 

демонстрация на базови икономически компетентности от страна на учениците. Творбите 
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отразяват икономическата криза, проблеми на пазара на труда, съвременните особености на 

банковия сектор и фондовите пазари. 

 

В следващия открит урок по Предприемачество /профилирана подготовка/ в ХІІ „Б“ клас 

учениците се запознаха с характеристиките на средния и дребния бизнес в нашата страна и 

условията за реализиране на такава дейност в национален и международен мащаб. Стана ясно, 

че младите хора се интересуват от синхронизираното с ЕС законодателство в тази сфера, от 

историческия аспект на тематиката.  

В представените мултимедийни презентации за врачански предприемачи от нач. на ХХ в. бяха 

отразени успехите на нашите съграждани Тодор Балабанов и Мито Орозов. В урока заедно с 

Магдалена Христова, преподавател по икономически дисциплини в училището, се включи и 

поканения от ДАБ като консултант Илиян Нисторов. 

 

С особен интерес учениците участваха в Иновационен лагер /14.11.2012 г./ – инициатива на 

ДАБ, която се осъществява в училището за трета година. Казусът включваше изключително 

сериозно предизвикателство – идея за бизнес, насочен към социален ефект в региона и с 

перспективи за национално и международно развитие. В журито участваха Анжела Робова- 

управител на Креди Агрикол България АД – Враца, Лиляна Нелова – директор на Индустриална 

стопанска камара гр. Враца, Румяна Несторова – старши експерт по математика и информатика 

към РИО – Враца, Светлана Борисова – представител на ТПП - гр. Враца, Илиян Нисторов – 

председател на Училищното настоятелство и Румяна Витньова – преподавател по икономика. 

Презентираните идеи са истинско предизвикателство за местния бизнес и реализирането им 

наистина би довело до съживяване на областта.  

 

В петък започна базарът на стоки, произведени от ученическите компании „Едика“ АД и 

„Феникс“ АД –сувенири, бижута, аксесоари и др., които са част от симулация на фирмена 

дейност, реализирана в часовете по Предприемачество за ХІ кл. по учебните програми на ДАБ. 

 

С много желание и настроение четвъртокласниците от СОУ „Васил Кънчов“ участваха в 

открития урок на СИП по предприемачество, където се запознаха с особеностите на 

индивидуалното производство и поточната линия чрез ролевата игра „Сладки, о, понички“. 

Атрактивният начин за представяне на информацията и използването на стратегията „учене 

чрез правене“ създадоха впечатление за лекота и забавление при усвояване на сложните 

икономически термини. На проведената след урока работна среща с участието на повече от 45 

директори на училища, начални и прогимназиални учители Нина Александрова сподели своя 

опит в работата по програмите на ДАБ за начален етап. Пламенка Ангелова – старши експерт по 

начално образование, подчерта необходимостта да се използват и други възможности за 

обучение по предприемачество - в часа на класа, в часовете по ДБТ и др. 

 

Обучението по предприемачество е една от най-модерните тенденции в образователната 

практика. Целите му са насочени към създаването на предприемаческа и финансова култура, 

както и социално-отговорно поведение у малките ученици. Изключително важно е децата да се 

научат да работят в екип, да бъдат мотивирани, организирани, да бъдат инициативни, защото 

успехът им в живота след това зависи именно от тези умения.  

В СОУ „Васил Кънчов“ за пръв път в регион Враца се осъществява обучение по 

предприемачество във всички образователни етапи.  

 

Целта на глобалната инициатива “Световна седмица по предприемачество”, в която се 

включиха 123 държави и 7,500,000 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. 

В рамките на тази седмица милиони млади хора по света взеха участие в инициативи, 

насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови 

пътища за развитие. Отново „Джуниър Ачийвмънт“ България е организацията, която 

координира всички прояви от Световната седмица по предприемачество за България. Тази 

година инициативите са под патронажа на президента на Република България Росен 

Плевнелиев.  

20 November, 2012         Информационна агенция "Враца плюс"  

 

 

"МЛАДИТЕ И ЗНАЕЩИТЕ  В ПОЛЗА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" 

 
На 10.12.2012 г. ученици от СОУ "Васил Кънчов", обучаващи се в профил "Технологичен - 

Предприемачество и бизнес" по учебните програми на Джуниър Ачийвмънт, участваха в среща-

представяне на тема "Младите и знаещите в полза на предприемачеството". Срещата се 

проведе в новооткрития Областен информационен център - Враца и присъстваха министърът 

по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите 

Нона Караджова, инж. Николай Иванов - кмет на Община Враца, Пепа Владимирова - Областен 

управител на област Враца. 

 
Поканените участници от училището бяха Майкъл Петров, Мария Иванова и Цветомил Иванов 

от Х Б клас, Цветан Миньовски от ХI А клас и Владимир Цветанов от ХII А клас. Те бяха избрани 



от проведения в училището Иновационен лагер и се включиха в инициативата 

"експериментален инкубатор за предприемачи".  

Учениците представиха своите иновативни идеи за бизнес на територията на град Враца.  

Министър Томислав Дончев беше впечатлен от презентираната от младите предприемачи идея 

за създаване на спортен център в района на Враца, който ще предлага възможност за активна 

дейност в сферата на всички спортове на едно място, но ще включва възможности за 

провеждане и на големи културни мероприятия. Центърът ще е достъпен за хора в 

неравностойно положение и с възможност за построяване на специални съоръжения за лесно 

придвижване. Спортният център би предоставил нови работни места, от които градът ни има 

нужда. 

Учениците получиха ценни съвети как могат като предприемачи да получат средства от 

Европейски фондове при реализиране на подобни проекти и какъв път трябва да изминат, за 

да стане една идея реалност. Срещата завърши с пожелание към бъдещите предприемачи - да 

реализират своя проект и да вярват, че няма невъзможни неща пред младите и знаещи хора. 

12  November, 2012         "Зов за истина"  

 

Над 500 ученици в СОУ ”Васил Кънчов” 

 
 

Утвърдени традиции и модерни образователни практики в елитното врачанско училище 

 

Новата учебна година в СОУ „Васил Кънчов“ – Враца, е юбилейна – през м. декември ще бъдат 

отбелязани 75-годишнината на училището и 150 години от рождението на неговия патрон. 

Повече от 500 ученици ще се обучават в 23-те паралелки от І до ХІІ клас - създава се уникална 

възможност децата да се обучават на едно място от І до ХІІ клас и се осигурява приемственост 

между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование.  

 

В образователно-възпитателния процес екипът на училището съчетава утвърдените традиции 

за високо качество и добронамерена атмосфера във всички етапи и амбициите да въвежда 

иновационни практики в обучението. През тази учебна година в съответствие с най-новите 

тенденции в образователната практика се предвижда обучение по предприемачество във 

всички етапи. СОУ „Васил Кънчов“ е първото училище във Враца, в което паралелно с 

обучението по предприемачество в паралелките с Технологичен профил – Предприемачество и 

бизнес, ще се осъществяват и занимания по предприемачество под формата на СИП за 

учениците от ІV и VІІ клас. Учебните програми „Предприемачество“, които ще се използват под 

различна форма, са разработени за ученици от 1 до 12 клас и са одобрени от МОМН.  

 

Програмите въвеждат учениците в основните принципи на икономиката и ролята на бизнеса, 

помагат им да осмислят своите лични умения, интереси и ценности, икономическите ползи от 

образованието, да изследват възможностите за професионална реализация, да придобият 

умения за търсене на работа и да приложат на практика личен бизнес и финансов мениджмънт 

в подходяща за тях форма. Чрез разнообразни и интересни дейности, водени от учител или 

консултант доброволец, учениците разбират връзките между това, което изучават в училище, и 

успешното им бъдещо участие в стопанския живот. 

 

Това обучение има пряка връзка с Европейската квалификационна рамка за обучение през 

целия живот и нейните 8 ключови компетентности и по-специално седмата от тях: 

инициативност и предприемачество, която отговаря на обществената потребност от 
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практически знания и развитие на умения за адекватни действия в сравнително нова и 

динамична икономическа среда. Както и останалите компетентности тя е комбинация от 

умения, знания, способности и нагласи, за постигането на по-висока степен на свързаност 

между индивидуалните способности и социалните цели на личността. Повечето европейски 

държави все по-активно насърчават обучението по предприемачество - Дания, Естония, Литва, 

Нидерландия, Швеция, Норвегия, Обединеното кралство и Белгия, а в Австрия, България, 

Гърция, Исландия, Испания, Лихтенщайн, Полша, Словакия, Словения, Турция, Унгария, 

Финландия и Чехия този вид обучение е включен в националните стратегии, насочени към 

ученето през целия живот, младежта и растежа. 

 

Разгръщането на творчеството и иновациите, включително предприемачеството, е и една от 

дългосрочните цели на стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и 

обучение 2020“, както и един от приоритетите в новия законопроект за училищното 

образование в България.  

 

Заниманията в групите за СИП Предприемачество ще се провеждат от педагогически 

специалисти, преминали през специализирана квалификация в „Джуниър Ачийвмънт 

България“ – организацията, която за пръв път в нашата страна предложи програми и учебни 

планове за обучение в тази сфера. Очаква се положителният резултат от участието на 

учениците в програмите да се изразява и в повишена мотивация за учене, активно отношение 

към заобикалящата среда, нагласа за учене чрез правене, работа за реализация на идеи, по-

активни родители, повишен имидж на училището, възможности за личностна реализация и 

изява и др.  

17 September 2012         Информационна агенция "Враца плюс"  

 

Димитър Марков: „Паметникът на Кънчов ще е символ на врачанин будител” 

 
 Димитър Марков е роден във Враца. 

 Завършва Езиковата гимназия „Анри Барбюс” в града, а следа това – българска 

филология с втора специалност френски език в СУ”Св. Климент Охридски”. 

 24 години работи в системата на образованието, от които 15 като директор на 

мениджърското СОУ”Васил Кънчов”. Завършва и курс за професионална квалификация 

по мениджмънт към Национален институт по образование в София. 



 СБУ го награждава с грамота „ Най-добър социален партньор –директор” за 2008 г., а 

през 2010 г. получава и почетното отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна 

високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. 

  

 

Господин Марков, Вие сте директор на училище със 75-годишна история. Каква отговорност 

носи ръководителят на едно многолетно учебно заведение? 

Израсъл съм в учителско семейство, за което образованието беше светиня, затова и аз избрах 

своята професия в тази сфера. Още като поех ръководния пост, осъзнах каква голяма 

отговорност е това, особено що се отнася за градско училище, носещо достойно името на своя 

патрон, на видния врачанин Васил Кънчов. На базата на утвърдени традиции за високо 

качество в обучението в прогимназията, а от две десетилетия и в профилираното обучение по 

мениджмът, предприемачество и бизнес в горния курс, трябваше да внасяме новостите в 

учебния процес и да изграждаме конкурентоспособни млади кадри. 

Разкажете за някои значими постижения на учебното заведение, което оглавявате, даващи 

Ви основание да се гордеете. 

Много са нашите успехи и с право можем да кажем, че учебното ни заведение е от най-

престижните в региона, заслужаващо да се нарече бизнес училището на Северозапада. То е 

едно от първите три с най-високи резултати в националното външно оценяване за седми клас, 

което говори за много добра подготовка. Вече са традиционни силните ни изяви в 

инициативите на „Джуниър Ачийвмънт България” – Иновационен лагер, Виртуално 

предприятие, Мениджър за един ден. Ученикът ни Цветан Миньовски спечели първо място на 

националното състезание Иновационен лагер и се класира в отбора, представящ нашата страна 

в международното състезание за младежки иновации в Брюксел. Традиционни са 

постиженията ни в проявата „1000 причини да се гордеем, че сме българи”, както и блестящите 

резултати на учениците ни от пети до седми клас в олимпиади, състезания, конкурси, а също и 

на тестовете от външното оценяване. Започналото обучение по мениджмънт още от 1990 г. 

като експеримент в средното образование убедително се наложи в паралелките ни с 

технологичен профил. Всичко е в съответствие с най-модерните образователни практики – 

акцентираме върху сферата на предприемачеството както в паралелките след завършено 

основно образование, така и в начален, и прогимназиален етап. Наред с това в спортните ни 

изяви постигнахме немалко отличия - класиране на националния етап по лека атлетика за 

девойки, редица призови места на отборите ни по футбол, шахмат, тенис на маса, баскетбол и 

волейбол.  

За цялостната си дейност училището ни е наградено с орден „ Св. св. Кирил и Методий” първа 

степен. 

Какви затруднения срещате в работата си във време на всеобща криза? 

В нашето училище, както и в много други, притесненията ни идват от намаления брой ученици 

и ограничените финансови средства. Все пак с работата по проекти и умелото общуване с 

различни обществени фактори засега се справяме с потребностите ни да водим ефективен 

учебен процес. Формирахме такъв статут на учебното заведение, че децата имат възможност 

да учат на едно място от първи до дванайсети клас. В самостоятелен корпус и при отлични 

условия се обучават най-малките ни ученици. 

Как се осъществи идеята областният град да има паметник на забележителния със своята 

дейност врачанин Васил Кънчов?  

Учениците и педагогическата колегия на нашето училище подхванаха благородната и 

патриотична идея – да се изгради паметник на видния врачански общественик, историк, 

политик, писател и публицист Васил Кънчов. Това бе начин да изразим уважението си и 



достойното признание към нашия патрон, защитаващ непреклонно през целия си живот 

националната кауза. Вечно ще е жива неговата мисъл “Училища трябва да се откриват, за да се 

пробужда народът от дълбокия сън.” 

Още през 2008 година създадохме Инициативен комитет от историци, журналисти, учители, 

представители на бизнеса, ученици, общественици и др. През същата година с решение на 

Общинския съвет във Враца бе определено мястото, където ще бъде поставен паметникът – 

градинката на площад „Руски”. В 2010 г. бе открита дарителска сметка за набиране на средства. 

Ангажиран бе творчески екип – скулпторът Цено Ценов и арх. Иван Велев, които вече 

осъществиха проекта. Голямо значение има фактът, че Михаил Петков – собственик на 

„Булнед” и „Борса имоти” (две от големите фирми във Враца), дари материала, от който бе 

изработен паметникът – риолит. Открихме дарителски сметки в „Стопанска и инвестиционна 

банка”АД и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, както и в СОУ „Васил Кънчов” - Враца. Изпратихме над 

100 официални писма за съпричастност и подкрепа до Президента на Република България, 

Председателя на Народното събрание, депутати от Врачанския избирателен район. По 

електронен път направихме редица съобщения за дарения с обръщение на учениците ни към 

връстниците им от други училища в Северозападна България, преставихме инициативата в 

национални и местни вестници, радиа и телевизии. Така бентът се отприщи, но с едно 

непрекъснато ходене по мъките. Ние бяхме второто училище след едно софийско, посетено от 

Слави Трифонов и негов екип, след което ни бе дарена сумата от 10000 лева, а за 90 наши 

ученици бе осигурено безплатно посещение на едно от представленията на този виден 

шоумен. Предходният Ощински съвет също дари 5000 лева, а сегашното ръководство на 

Общината и лично кметът инж. Николай Иванов ни съдействаха морално и финансово във 

всяко начинание по изграждането на монумента. Не можем да не сме горди, че Враца вече има 

паметник на нашия патрон Васил Кънчов във връзка със 150 години от рождението му и 110 

години от неговата смърт. Най-сърдечно искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха в 

това благородно дело, защото нашият патрон трябва да се почита от всички идни поколения. 

Какво ще пожелаете на Вашите ученици и гражданите на Враца? 

Искрено желая на нашите ученици да са все така креативни и отговорни, достойно да насят 

името на своя патрон и да станат съвестни граждани на България. Нека бъдат винаги себе си, 

да знаят и помнят откъде са тръгнали, къде са учили. Разчитам, че учителите в нашето учебно 

заведение със своя висок професионализъм ще работят все така упорито и достойно, за да се 

множат нашите успехи и се утвърждава авторитетът на институцията ни в системата на 

образованието. Надявам се, че паметникът на Васил Кънчов во веки веков ще напомня на нас, 

съгражданите му, за достоен човешки живот и ще е символ на врачанин будител. 

 04-12-2012 „Зов нюз” 

 

 

 


