
Учители, членове на WiN, посрещат министъра на образованието в Козлодуй 

 

Визитата на министъра на образоването и науката Красимир Вълчев в община Козлодуй се състоя на 

24 септември 2019 г. по покана на кмета на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова. Делегацията 

включваше и представители на областната администрация гр. Враца и Регионалното управление на 

образованието. 

 

На срещите участваха членките на WiN:  

От Професионална гимназия по ядрена енергетика: Снежина Цветанова, Валентина Станева, 

Надежда Ранделова, Татяна Богоева, Недка Вътева. 

От СУ ”Хр. Ботев”: Николинка Тодорова, Валентина Радославова, Десислава Йорданова, Мая 

Величкова, Пенка Велединова, Павлина Кръстева, Стефка Станева. 

 

Кметът представи на гостите политиките в сферата на образованието на община Козлодуй, а именно: 

- Годишна инвестиция от над 350 000 лева за подобряване базите на детските градини; 

- финансиране на трима студенти в педагогически специалности, които след две години ще се върнат 

на работа в училища в общината. 

- осигурен е транспорт за всички деца от общината. Работи се и по проекти за образователни 

медиатори, които да подпомагат редовното посещение на децата. 

 

При посещението в училищата бяха дискутирани конкретни проблеми и възможности за развитие. 

 

В Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов” се обсъдиха бъдещите 

възможности за партньорство с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП РАО при въвеждане на дуално обучение 

с учениците от другите средни училища и при 

ремонтните дейности на ученическото общежитие, 

както и при утвърждаването на новата специалност 

„Управление на радиоактивни отпадъци”, която ще 

подготвя кадри за предприятието в следващите 

години. Първата класна ръководителка на тази 

паралелка е членката на WiN – Надежда Ранделова. 

„Приоритет ни е професионалното образование, което 

да подготвя кадри за директна реализация в 

предприятията”, каза министър Вълчев. 

 

В Средно училище „Христо Ботев” министър Вълчев 

видя ремонтираните две нови зали, именувани 

съответно на проф. Спас Доневски и на проф. Марин 

Андреев – почетни граждани на град Козлодуй. 

По време на последващата дискусия свободно се 

обсъждаха учебната програма, проектите за 

финансиране в образователната сфера, механизма 

за задържане на деца в училище и други актуални 

теми. Министър Вълчев акцентира върху 

политиката на МОН за редуциране на приема в 

икономически, юридически и хуманитарни 

специалности в университетите и увеличаване на 

приема в технически, педагогически и 

медицински направления. Той изнесе и 

обнадеждаващи данни за намаляване на броя 

ученици, които продължават образованието си в 

чужбина.  


