
          Почетен знак на Община Луковит получи директорът на  ОУ„Св. Св. 

Кирил и Методий“  в село Бежаново Венцислав Манолов на тържествена 

сесия на общински съвет град Луковит  по случай 120 години от 

обявяването на селището за град. Награждаването се проведе в напълно 

обновената  заседателна зала в сградата на общинската управа.  

 

Церемониалното заседание 

започна с официално 

празнично изявление на 

председателя д-р Данаил 

Динков и бе уважено от 

народния представител Калин 

Василев и от изпълнителния 

директор на РСО „Централна 

Стара планина“ Мариела 

Петрова.  

 

Общински съвет Луковит 

удостои с почетни отличия 

заслужили личности и 

организации. 

Представителните знаци бяха 

връчени от кмета Иван 

Грънчаров и председателя на 

общинския съвет д-р Динков.  

 

          Учителският колектив 

на ОУ„Св. Св. Кирил и 

Методий“  в село Бежаново  поздравява директора на училището г-н 

Венцислав Манолов, изразява своята подкрепа и му пожелава още много 

професионални успехи и лично щастие! 

 

          Г-жа Добринка 

Христова, заместник-

директор на  ОУ„Св. Св. 

Кирил и Методий“  в село 

Бежаново:  

          Г-н Манолов отлично 

ръководи училището, има 

много добри организаторски 

умения. С разбиране и с 

нужния подход съумява да 

предразположи както 



педагогическите специалисти в училището, така и обслужващия персонал 

да изпълняват стриктно своите задължения. Негова е заслугата да цари 

подкрепа и доверие вътре в самия колектив, изграждайки положителна 

работна и образователна среда и за учители и за ученици. Полага 

непрекъснати усилия да обнови и материално-техническата база на 

училището. Успява да изгради качествена организация на учебния процес 

съчетана с ефективност и комуникация, справяйки се със задачи от 

различно естество, за да осигури по-добри резултати. Поздравления! 

 

         Г-жа Весела Златева, главен учител в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“  

в село Бежаново: 

         Целият колектив на училището поздравяваме г-н Манолов и 

изказваме своята огромна благодарност за проявяваната от него 

всеотдайност в работата. Благодарим му и за непрекъснатата подкрепа, 

която ни оказва както на нас учителите, така и на учениците. Вярваме, че и 

занапред ще продължи да бъде истински лидер и отличен професионалист. 

Пожелаваме му много успехи и занапред! 


