
Разкриване на нова професионална паралелка в СУ „Васил Левски“, Девня  с подкрепата на 

"Агрополихим", "Девня цимент","Солвей Соди", СУ "Васил Левски" и Община Девня. 

Проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“, град Девня е добър 

пример за екипна работа между бизнеса, образованието и местната власт с цел развитие на 

търсените на пазара на труда умения у младите хора и гарантиране на успешен бизнес чрез 

успешна реализация на младежите. Бизнесът сам е предложил създаването на 

професионалните паралелки  - нещо, което е било традиция в Девня в миналото,отбеляза г-н 

Шитов, кмет на община Девня. Учениците в новата професионална паралелка ще имат 

възможност да посетят предприятията и да се запознаят със специалистите в професионалната 

сфера, за която се обучават.  Сред ползите за учениците са осигуряване на специализирано 

професионално образование с възможности за работа и задържане на учениците в местното 

училище чрез атрактивни паралелки. Този проект за корпоративна социална отговорност 

подпомага бизнеса в дългосрочен аспект с квалифицирани кадри и общината  чрез задържане 

на младите хора в община Девня. Създаването на активни връзки между бизнес и местна власт 

е изключително важно за професионалната реализация на младите. Нови 30 деца ще се 

обучават по специалността "Електрообзавеждане на производството" след VII клас. Подкрепата 

за вече трите професионални паралелки продължава, като включва осигуряване на храна и 

учебници за децата, ремонт и обзавеждане на кабинети и работилници, изграждане на нова 

работилница по КИПиА, стипендии за най-добрите ученици. В рамките на проекта през 

2017/2018 са разкрити две професионални паралелки /автоматизация и ел.техника/, с общо 60 

обучаващи се. 

 

Първи учебен ден за децата в неравностойно положение от Провадия, Кривня и 

Бързица 

Верни на политика за корпоративна социална отговорност Солвей Соди, по случай началото на 

новата учебна година на 17 септември подари комплекти с тетрадки и учебни пособия, а 

заедно с тях и много радост на 60 деца в неравностойно положение от Помощното училище в 

с. Кривня и 9 от Дома за деца в с. Бързица. Освен традиционната дарителска акция на тетрадки 

в началото на всяка учебна година, ежемесечно фирмата предоставя средства за храна на 

децата в ПУ – Кривня, а отпуснатите ежемесечни средства за подпомагане на прехраната на 

сираците от Дома в с. Бързица се поделят с младежите от Защитеното жилище в гр. Провадия. 

 


