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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

14 СЕПТЕМВРИ 2017, бр. 148

3 153 ученици от община Айтос
тръгват на училище утре
Ден преди старта - директорите
на среща с кмета Васил Едрев
Детските градини и училищата на територията на
Община Айтос са напълно
готови да започнат учебната година. Изводът е
на Диню Динев - Директор на Дирекция „Култура, Образование, Вероизповедания, Здравео-

пазване и Спорт” в Община Айтос. Началото е
с различен час във всяко училище. В СУ „Христо Ботев” - Айтос химнът
ще прозвучи в 10.00 часа,
учениците на СУ „Никола
Вапцаров”- Айтос пък ще
посрещнат училищното

Успешна нова учебна година!

знаме в 9.30 часа. За 9 и
10 часа е насрочен стартът на новата учебна година в четирите учебни заведения в селата Тополица, Карагеоргиево, Пирне
и Мъглен.
На 15 септември в класните стаи ще влязат 3097
ученици от І до ХІІ клас
и 56 деца в полудневните подготвителни групи.
Общо 3153 деца и ученици ще прекрачат училищния праг, 280 от тях ще
са първокласниците. 830
деца пък вече посещават
шестте детски градини и
филиалите им в населените места. Учебните и детските заведения са снабдени с учебни помагала
и задължителната документация. На 12 септември беше съвещанието с
директорите в РУО - Бургас, на 14 септември кметът Васил Едрев ще приеме всички шефове на учи-

лища и детски градини в
кабинета си, за да докладват готовността и проблемите преди старта на
учебната година в петък,
съобщи още Динев.
Отдавна приключи записването на децата и
учениците в учебните и
детските заведения. Оптимистично начало за айтоския образователен старт

е фактът, че паралелките
и групите, предвидени по
план, са запълнени. В училищата текущите ремонти са приключили - доказателство, че директорите успяват отговорно да
управляват делегираните
бюджети. Освен за заплати и за издръжка, училищните шефове всяко лято
отделят средства за осве-

жаване на сградите, които до една бяха основно
ремонтирани и санирани
преди две-три години.
И храненето на учениците вече е организирано
от ръководствата на училищата, още в края на миналия отоплителен сезон
е осигурено и горивото за
предстоящата зима.
НП

Община Айтос
Общинска администрация

До ръководството и състава на
РСПБЗН - Айтос

Честит празник, огнеборци!

Поздравявам Ви по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния Ви празник - 14
септември. Благодаря Ви за смелостта и куража при
овладяването на всяка трудна ситуация, свързана с
пожари и тежки атмосферни условия на територията на Община Айтос!
В динамичното време, в което живеем, Вашият професионализъм и бърза реакция са най-важното условие за опазване на живота, здравето и собствеността на гражданите.
С отличната си работа, Вие сте заслужили най-ценния подарък за професионалния си празник – благодарността, доверието и уважението на айтозлии.
Сърдечно поздравявам Вашите семейства за търпението и съпричастността към благородната Ви професия!

Честит празник!

14.09.2017 г.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

„Да изчистим България заедно!”
Във връзка с провеждане на националната кампания на bTV „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, Общинска администрация – Айтос приканва
всички жители на Общината да се включат на 16
септември /събота/ в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата за
отдих. Началото на кампанията е от 9.00 часа.
Районите, обект на организираното почистване
ще бъдат:
1. Централна алея на
парк „Славеева река ”гр.Айтос от СУ “Никола Вапцаров” - гр. Айтос;
2. Градска градина – гр.
Айтос от СУ “Христо Ботев”

- гр. Айтос;
3. Двора и района на
ОУ „Атанас Манчев”гр.Айтос;
4. Двора и района на
ПГСС „Златна нива” гр.Айтос.
5. Села

За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени
найлонови чували за смет и
ръкавици от представител
на Общинска администрация /стая 6/ за всяко населено място от Общината.

Събраните чували с отпадъци да бъдат поставяни до обществените съдове
за смет в града, след което
ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата ще се определят по преценка на кмета на съответното населено място.
С участието на всеки
един от нас в кампанията
ще демонстрираме своята
активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.
За допълнителна информация и получаване
на подръчни материали
– стая № 6 в Община Айтос, мл. експерт в Дирекция „ТСУРР”- Катя Иванова, тел. 0896 46 32 80.
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Четирима кандидати
В ОИК - жребий за за кмет на Чукарка
поредността на

ОКОНЧАТЕЛНО!

медийните изяви на
партиите
На 13 септември по
обяд, членовете на Общинската избирателна комисия - Айтос с жребий определиха поредните номера за медийно представя-

от ГЕРБ, както и Ахмед Галиб Боз от партия „ВОЛЯ“.
Това са първите кметски
избори, в които участва
партията на Веселин Марешки.

тийните изяви - 1. ВОЛЯ,
2. ПП „ГЕРБ“, 3. ПП „ДПС“,
4. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
Поредните номера на
партиите и кандидатите им
в бюлетината за изборите
в Чукарка бяха изтеглени
с жребий в ЦИК на 5 септември т.г. Според жребия, с № 1 в бюлетината на
вота ще се яви ПП „ГЕРБ“,
с № 2 - Движение за права и свободи - ДПС, с № 5
- ВОЛЯ и с № 9 - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ.
По списък, избирателите
в Чукарка са близо 550 човека - случвало се е на предишни избори да гласуват
половината. Сега местните политически централи
очакват по-висока избирателна активност, предвид
броя на кандидатите.
Общо пет партии се регистрираха в ЦИК и ОИКАйтос за участие в частичния вот. От тях само
ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“
не регистрира свой кандидат.
НП

Председателят на ОИК Ивайла Гаджерукова по време на жребия

не на партиите, регистрирали свои кандидати за
участие в частичните избори за кмет на с. Чукарка.
Както вече НП ви информира, частичните избори
за кмет на с. Чукарка са на
8 октомври т.г., предизборната надпревара започва
от 18 септември.
До 12 септември беше
последният срок за регистрация на кандидат-кметовете. За освободения
от Джемил Хамид кметски стол ще се борят четирима - Севим Мустафа от БСП, Октай Якуб от
ДПС, Сюлейман Садула

Пред пълния състав на
ОИК - Айтос,
председателят Ивайла Гаджерукова постави в две
урни имената на колегите си от комисията и имената на партиите. Изтеглените от клоновете на ОИК бюлетини, постаГаля Иванова - член на ОИК, изтегвени в плик,
о п р е д е л и х а ли партията, която първа ще се изяреда на пар- вява медийно

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 607
12.09.2017г. гр.Айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за
срок до 19.03.2019г. на Общински терени /петна/ по Схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, както следва:
Номер
на петното

Адрес на петното

Зона

Площ

Начална тръжна цена
без ДДС
месечен наем

3

ул. „Славянска“ /срещу входа на техникума/

ІІ-ра

15 кв.м

105.00лв.

5

ул. „Караманлиев“/на тротоар – терен до банята/

ІІ-ра

15 кв.м

105.00лв

6

ул. „Караманлиев“/на тротоар – терен до банята/
ул. „Любен Каравелов“/на уличното платно до
Битов комбинат/
Ул.„Хаджи Димитър“/ в междублоковото
пространство/

ІІ-ра

15 кв.м

105.00лв

І-ва

6 кв.м

48.00лв

І-ва

15 кв.м

120.00лв

13
24

2. Търгът да се проведе на 06.10.2017г. от 09:30
4. Определям стъпка за наддаване –10% от начаса в малката заседателна зала на Община Айтос. чалната тръжна цена без ДДС за всяко отдел3. Началната тръжна наемна цена е опреде- но петно.
лена с Решение на Общински съвет гр. Айтос
5. Депозит за участие в търга – 10% от
№226/30.11.2016г.
началната тръжна цена за всяко отделно петно,

ОИК-Айтос

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие”- гр. Бургас
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - АЙТОС
ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че като собственици на земеделски земи, в случай, че не
подадете декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, имотите, за които не са сключени договори за наем или аренда, ще се
включат в процедурата за създаване
на масиви за ползване, като имоти по
чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т.нар. „имоти- бели петна”.
Чл.69 от ППЗСПЗЗ (Нов- ДВ, бр.31
от 2003 г.) (1) (Изм.- ДВ, бр.62 от 2009
г., изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г.) Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина
на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се
включат в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в
декларацията.
(2) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г.) Декларацията по ал.1 се подава за една стопанска година по образец, утвърден от
министъра на земеделието и храните.
който се внася в касата на Общината /стая №10/
или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до
16:00ч. на 04.10.2017г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на
договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се
начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност
5.00 лв.(пет лева) без ДДС за един комплект за едно
петно, която се закупува до 16:00 ч. на 03.10.2017
г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос
и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан
непрозрачен плик до 16:00ч. на 04.10.2017г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Документ за внесен депозит;
8.5. Документ за закупена тръжна документация;
8.6. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, представят и ЕИК – съгласно
Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната страница на Тър-

(3) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г., изм.- ДВ,
бр.62 от 2009 г., изм.- ДВ, бр.39 от 2011
г., изм.- ДВ, бр.50 от 2012 г., в сила от
03.07.2012 г.) Декларацията се подава
в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
(4) (Изм.- бр.62 от 2009 г.) Срокът не
се смята пропуснат, ако преди изтичането му декларацията е подадена по
пощата или до некомпетентен орган,
който е длъжен служебно да я препрати на съответната общинска служба по
земеделие.
(5) (Изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г.) Всеки
от съсобствениците може да подаде декларацията по ал.1. Декларацията ползва всички съсобственици.
Чл.37в (3), т.2 от ЗСПЗЗ (изм.- ДВ,
бр.94 от 2009 г.) площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от
собствениците им по чл.37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина
на трайно ползване на собствената и/
или арендуваната, наетата земеделска
земя в съответното землище.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - АЙТОС
говския регистър; или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата
на закон да извършва стопанска дейност
8.7. Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска дейност, изискваща
такова удостоверение; /ако е приложимо/
8.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да
се предаде на комисията на нейното заседание. На
комисията се предоставя оригинал или заверено за
вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
8.9. Копие от лична карта – на физическото лице
или на управителя на ЮЛ.
9. До участие в търга ще се допускат физически и
юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 03.10.2017г., с представител на Общината,
след представяне на платежен документ за закупена
тръжна документация и предварителна заявка.
11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем
и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83
или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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СУ „Никола Вапцаров”
с електронен дневник преди всички
Димо Парушев - Директор на СУ „Никола Вапцаров - град Айтос пред НП
- Г-н Парушев, как ще започне на 15 септември учебната година в СУ „Никола Вапцаров?
- Започваме новата учебна годна с осъществен прием в три паралелки в І клас.
Въз основа на резултатите от
националното външно оценяване е осъществен и прием
на ученици след VІІ клас в
две паралелки със засилено
изучаване на английски език.
Не за първи път в СУ „Никола
Вапцаров” ще има паралелки
със засилено обучение по английски, имаме едни от найдобрите и утвърдени преподаватели, хора с опит, доказани специалисти.
- Нов директор, нова
учебна година, нови паралелки с английски - какво
друго ново в СУ „Никола
Вапцаров”, г-н Парушев?
- Най-новото е въвеждането на Електронен дневник в
СУ „Никола Вапцаров”, първият за община Айтос и един
от първите в Бургаски регион. Според промените, които предстоят в системата на
образованието, въвеждането на електронните дневници влиза в сила през следващата учебна 2018/2019 г. В
СУ „Никола Вапцаров” електронният дневник ще бъде
въведен още през тази учебна година. Целта е динамична комуникация и информираност на родителите и, разбира се, оптимизация на работата с документи. Веднага след старта на учебната
година организираме обучение на учителите за работа
с електронния дневник. Ако
адаптацията се случи бързо, още през втория учебен
срок ще преминем изцяло
към електронния документ.
За родителите не е необходимо специално обучение те ще имат достъп до електронния дневник така лесно и достъпно, както влизат
във фейсбук – с потребителско име и парола.
И официалният сайт на
училището ще е с нов дизайн.
Сегашният не е лош като съдържание, но е с остаряла
визия, а нашата амбиция е да
сме в крак с времето. Сайтът
също ще препраща към електронния дневник и ще дава по
много по-достъпен начин информация за цялостната организация на училището.
- Кой и как ще ползва

Димо Парушев - директор на СУ
„Никола Вапцаров” - Айтос
електронния дневник?
- Ще се ползва чрез интернет с всяко електронно устройство. Родителите ще получат помощ, за да могат да
се регистрират и да имат достъп до дневника. Във всеки
един момент те ще могат да
следят това, което се случва
с децата им в училище - като
се започне с присъствието
им в класните стаи, оценките,
които получават, бележките
за тяхното поведение. Чрез
електронния дневник те ще
получават от учителите съобщения за родителски срещи и за всички важни прояви,
организирани от училището.
Ще имат достъп до календара
на училището и до всяка информация, която е свързана
с пребиваването на децата
им в училище. Там, както и в
сайта на училището, може да
се следи и менюто за обедното хранене, може да се
види кога и колко трябва да
се плати за обяда в училищния стол. Важно е да уточним,
че когато става дума за всякакви плащания от страна на
родителите, те задължително
стават чрез Училищното настоятелство.
- И като стана дума за
Училищното настоятелство
- как работите с него?
- Имаме едно много активно Училищно настоятелство,
което работи с желание, подкрепя всяка наша инициатива и реализира интересни идеи. Има много неща,
за които са ни помогнали в
началото на учебната годи-

на. И най-вече
подкрепиха усилията ни за подобра среда за
пребиваване в
училище. Благодарение на Училищното настоятелство с нова
визия е Актовата зала на училището. Има ново
модерно стационарно озвучаване, доставено
от Германия, изцяло безжично.
Залата е климатизирана и напълно обновена, все с усилията на Настоятелството.
- Има ли достатъчно учебни помещения,
как ще бъде
организиран
учебният про-

цес?
- Имаме нова вътрешна
организация на учебните помещения, с които разполага училището. Преустроени
са компютърните кабинети,
имаме две нови учебни стаи.
Целта е учениците да се обучават в по-топли класни стаи,
при по-добри условия.
- СУ „Никола Вапцаров” е
средищно училище, как решавате въпроса с храненето на учениците?
- До началото на учебните
занятия ще приключи обявената обществена поръчка на
училището за обедното хранене на децата, за да изберем фирмата, която ще приготвя храната. Заради новата концепция на училищното ръководство за обедното хранене, досегашният договор с фирмата-доставчик
беше прекратен. Там водещият показател е била цената, а сега акцентът е поставен
върху качеството на предлаганата храна.
- До зимата има време,
но как стои въпросът с горивата?
- Училището е готово за
зимния сезон, заредени сме
с твърдо гориво и нафта. В
момента текат ремонтни дейности на разширителния съд
на отоплителната система.
Целта на този ремонт е да повишим температурата в училищната сграда. В същото
време се работи и за повишаване на подаваната енергийна мощност към училището на 100 киловата, защо-

Вапцаровският клуб „Млад възрожденец” с покана за почетен караул пред
паметника на Левски в София

Зам.-директорите на СУ „Никола Вапцаров” на
поредния образователен форум - традиция, която
училището ще развива
то с желаните от нас промени, потреблението на енергия ще расте. Искаме подаване на такава мощност, която във времето да ни осигури аванс за технологиите,
които се въвеждат в учебния
процес. Очакваме, че промените, които предстоят по подобряване на материалната
база на училището, свързани
с модернизацията й, ще изискват повишаване на мощността на електрозахранването на сградата.
- Вече споменахте за качествата на преподавателите по английски език.
Като цяло, как е структуриран преподавателският
състав?
- Продължават усилията
за формиране на много добър учителски екип, като се
действа в две посоки. Първо,
привличане на добри специалисти, с опит и възможности.
И второ - привличане на мла-

ди кадри, които да бъдат обучени от своите опитни колеги, а след време да се разчита на тях, за да се осъществи кадровата приемственост
в училище. Посрещаме новата учебна година с много амбиция и желание за работа.
Това, което сме заявили, че
ще търсим собствен път за
развитие, вече е в ход. Акцентът ще бъде поставен върху създаването на нови различни и атрактивни профили
за по-ефективно обучение
на нашите възпитаници, които напролет ще бъдат предложени за следващата учебна година. Подготвяме се за
цялостна електронизация на
учебния процес. През тази
и следващата учебна година
един от основните ни приоритети ще бъде подготовката за едносменен режим на
обучение, който през 2020 г.
трябва да бъде въведен във
всички училища. Имаме по-

тенциал да го направим, но
е необходима сериозна подготовка.
- Досега говорихме за
новостите. Как ще пазите
традициите в СУ „Никола
Вапцаров”?
- Традициите са богатството на нашето училище. Не
само ще ги пазим, но и ще
ги развиваме напред в годините. Вапцаровската клетва
като една от най-ярките традиции ще бъде продължена,
като потърсим съдействието на военноморското поделение в Атия. За да могат нашите първокласници да положат клетва пред офицерския
състав и моряците. Тържествено и тази година ще отбележим Вапцаровския патронен празник на 7 декември.
Тук е мястото да съобщя и
една изключитено важна за
училището новина. Още преди началото на учебната година, Вапцаровският отряд
„Млад възрожденец” с ръководители Таня Петкова и
Таня Миткова получи официална покана да бъде част
от почетния караул пред паметника на Левски в София
на 1 октомври т.г. Децата
и техните ръководители получиха тази покана в резултат на две поредни номинации „Клуб на месеца” от Общобългарския комитет „Васил Левски”. Отрядът печели и за втори пореден път
стипендия за изключително
активната си дейност. Благодаря им с увереността, че
и през новата учебна година
ще ни радват с много прояви
и награди.
Разговора води
Катя Йорданова

100 лв. да напълниш раницата
на първолак, 120 лв. - за дрешки
Подготовката
е на финала

Айтос в очакване на първия училищен звънец
15 септември вълнува
всички, но най-вече първокласниците и техните
родители. За по-чевръстите подготовката за първия учебен ден е започнала още през лятото. Трепетите обаче продължават и току преди първия
звънец.

Ден преди
началото на
учебната година
сме в книжарницата на Радослава Калоянова в центъ-

ра на града. Тук, естествено,
нямат време за дълги разговори. Защото не са малко
родителите, които в последния момент са се сетили, че
нещо липсва в чантата на
първолака им.
Добре, че учебниците са
безплатни, защото и без това
разходите за един първокласник са си сериозно перо за
семейния бюджет. Особено
за тези, които се престарават. За да се „зареди” чисто новата раница с актуална
щампа върху нея, трябват куп
задължителни принадлежности - несесер, цветни мо-

ливи, плексигласови линийки и триъгълници, водни бои,
флумастери и т.н., и т.н.

Има цял списък с
необходимите
материали и
тетрадки,
който в книжарницата любезно предлагат на родителите, за да ги улеснят. Млада
жена от съседно село споделя откровено, че спазва списъка, но търси по-евтиното и
купува по малко. „Днес едно,

утре - друго. Вече сме готови”, радва се жената и признава, че е пестила два месеца, за да насмогне с пазаруването за първокласника си.
До нея, цяло семейство избира раница - цените са от 16
до 60 лв. „Не мога да взема
най-евтината – в училище децата ще са с по-хубави раници, после – да не си вкъщи,”
смее се таткото, който найсетне събира смелост да избере най-доброто.

Повечето родители
търсят най-доброто
за първолаците си. Все
пак, първият училищен ден
е веднъж в живота. Качест-

вен комплект за І-ви клас с
моливи и флумастери струва около 45-50 лв, без раница и несесер, в т. ч. 10 тетрадки с големи квадратчета и 10 - с тесни и широки
редове. Цената на едната
тетрадка е 35 ст. Един празен несесер се търгува за
8-10 лв, пълният гони цена от
20 лв, зависи с какво е зареден. Цената на различните марки цветни моливи варира от 1.80 до 6.00 лв. Водните бои струват от 2.10 до
5.50 лв. Към набора с необходими пособия се прибавят
още пластелин, дъска, гланцово блокче, етикети, линии,
триъгълници, моливници, лепило и т.н. - всичко необхо-

димо, за да е първокласникът на сто процента „обзаведен“. Според книжарите, 100
лв. са напълно достатъчни,
за да бъде закупено всичко
за първолака.

Съвсем нови
трябва да са и
дрехите,
с които в първия учебен ден
първокласникът ще се яви
в школото. Както се знае,
„по дрехите посрещат...”,
затова грижата за стайлинга е сред приоритетните за
първата среща с учителя и
децата.
(Продължава на стр. 4)
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Преподавател от СУ „Христо Ботев” - Айтос
зад стените на ЦЕРН в Женева

Cyan Magenta Yellow Black

Севинч Алиева:
Неоснователни са страховете,
които се насаждат за експериментите в Европейската организация за ядрени изследвания
Севинч Алиева е Старши
учител по Химия и Опазване на околната среда в СУ
„Христо Ботев“. Наскоро тя
се завърна от посещение
в Европейската организация за ядрени изследвания,
по-известна с акронима си
ЦЕРН, в Женева, Швейцария. Какво е да надникнеш
зад стените, зад които се
крият изобретения, до които достъпът е само след
преминаване през биометричен вход със сканиране
на ретината? Какво има в
„страната на елементарните частици” - ЦЕРН, разказва Севинч Алиева.
- Как успяхте да станете
част от тази програма?
- Министерство на образованието и науката отправи
покана за подбор на изявени учители, преподаващи по
учебните предмети „Физика и
астрономия“ и „Химия и опазване на околната среда“ за
участие в Национална учителска програма , която се проведе в ЦЕРН – Женева. В групата бяха включени 39 учители.
Имах щастието да бъда една
от тях. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова,
директор на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна.
- Какви бяха критериите
за класиране?
- Критериите, по които ни
оценяваха, бяха участие в училищни, общински, регионални,
национални и международни
програми, в научно-практически разработки или научни
изследвания по теми от образователната сфера; участие
в квалификационни форми;
участие на ученици в състезания; награди на учителя; придобита професионално-квалификационна степен .
- Каква е целта на образователната програма на
ЦЕРН?
- Целта на програмата е да
вдъхнови нас, учителите, да
предизвикаме интерес у учениците, като им обясним какво сме видели и преживели в

най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Да им помогнем да мислят различно. Идеята е чрез видяното да мотивираме учениците за по-задълбочено изучаване на физиката и химията като им обясним
какво приложение намират те
в съвременните експерименти. Успяха да ни внушат, че
ние като преподаватели подготвяме бъдещото поколение
Българската група в ЦЕРН

Севинч Алиева
физици, химици и инженерииноватори.
- Какво включваше програмата?
- Програмата беше 7-дневна и включваше 80 учебни
часа лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания. В рамките
на курса посетихме експеримента ATLAS, тестовата установка на магнитите за големия
адронен ускорител (LHC), които работят при температури
до – 271°C, Idea Squear, контролния център на ускорителя, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН и
експеримента CMS. Влязохме
на 100 метра под земята, в каверната на CMS, където са залите с апаратура и се запознахме с оборудването и различните електронни системи,
някои от които са проектирани и създадени от български

специалисти. Едно от най-интересните неща, които преживяхме, беше посещението
на S’Cool Lab – лабораторията, в която ученици от всички краища на света могат да
провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване.
Имахме възможност и сами
да направим камерата на Уилсън и с нейна помощ да наблюдаваме „алфа“ и „бета“
частици и следите, които те
оставят, преминавайки през
нея. Изследвахме и свойства
на рентгеновите лъчи и се запознахме с приложението им
в медицината. Квалификационният курс ни даде възможност не само да се докоснем
до магията на ЦЕРН, но и да
се превърнем в своеобразни
посланици.
- Какво научихте за ЦЕРН?
- ЦЕРН е най-големият на-

учно-изследователски център
в света. Организацията е разположена на границата между
Франция и Швейцария, западно от Женева. Основана е на
29.09.1954 година от представители на 12 европейски държави. Днес в ЦЕРН членуват
21 държави.
- Какво най-много Ви впечатли?
- Всеотдайната работа на
учените, работещи там, жаждата им за нови изследвания! Екипът от млади специалисти от България - погълнати от науката. Добрата организация между отделите в ЦЕРН
– синхронната работа на различни умове от цял свят. Самият факт, че ЦЕРН е разположен на територията на две
държави, Франция и Швейцария - това е наука без граници! ЦЕРН е уникален с това,
че там са най-високите и найниските температури, най-големият вакуум. Впечатли ме и
центърът за идеи „Ideasquare”.
В него стаите са преносими и
могат да се разположат, в която и да е точка на света. В нея
различни учени имат възможност да творят и да откриват
различни неща.
- След като посетихте
ЦЕРН, какво е мнението Ви
за всички страхове, които
се насаждат за експериментите, извършвани там?
- Опасенията са неоснователни. Макар и Големият
адронен колайдер да е наймощният ускорител в света,
в който снопове от частици с

най-високи енергийни нива се
сблъскват, не крие опасност.
Той е с дължина от 27 км, а
над него на повърхността се
намират населени места. От
2006 г. е изграден единен център за управление на всички ускорители. Всяка секунда се следят параметрите от
стотици хора. Ако има и наймалка опасност, детекторите
веднага реагират и параметрите се настройват да работят в норма.
- Имали сте възможност
да посетите и контролния
център на НАСА - как беше
там, какво успяхте да видите?
- Уникално! Защото имахме възможност да видим на
живо космонавтите, които в
момента са в орбита и какво
правят те.
- С кои световни рекорди
е известен ЦЕРН?
• 10 световни рекорди, които „Гинес“ е присъдил на
ЦЕРН и Големия адронен колайдер са: През 1989 г. в ЦЕРН
е създаден „уеб (WWW)” или
“The World Wide Web”
• Тук е конструиран Големият адронен колайдер (LHC)
- най-големият научен инструмент.
• Големият адронен колайдер е и най-големият ускорител на частици, може да
сблъска два противоположни
снопа протони с изключително високи енергии.
• Големият адронен колайдер е признан от Гинес като
най-мощният ускорител, из-

искващ 120 MW електроенергия и 91 тона течен хелий, за
да работи.
• В Големия адронен ускорител протонните лъчи могат
да се ускорят от магнитите до
около една милионна част от
един процент от скоростта на
светлината.
• LHC най-големият хладилник в света.
• Големият адронен колайдер е и най-големият вакуумен уред в света.
• Компактният мюонен соленоид (CMS -The Compact
Muon Solenoid Experiment) е
един от детекторите, който
също е в Световните рекорди
на „Гинес“ като най-тежкия детектор на частици. В него е открит бозона на Хигс.
• Най-големият свръхпроводящ магнит е тороидалният централен магнит (Barrel),
част от детектора Atlas.
• В Големия адронен колайдер е постигната най-високата, създадена от човек температура - над 5 000 милиарда K, температура, невиждана
от първите мигове след Големия взрив.
- Какво ще пожелаете на
колегите си преди старта на
Новата учебна година?
- Пожелавам на всички колеги успешна учебна година!
Нека не забравяме, че детската душа крие много тайни. За
нас остава само да дръпнем
„събуждащата струна“.
Разговора води
Катя Костадинова

100 лв. да напълниш раницата
на първолак, 120 лв. - за дрешки
Продължение от стр. 3
Освен празничните дрехи
и обувки, загрижените родители отделят време за избор
на спортен екип, маратонки,
нови блузки, роклички и дънки за училищното ежедневие. За по-претенциозните
млади майки, това на практика е най-скъпата част от
подготовката на детето за
един от най-важните моменти в живота му.
Надникваме само в един
съседен магазин, за да се
ориентираме какви са актуалните цени на дрешките за
един първокласник. Ако детето трябва да облече нова
рокля за първия школски
звънец, прекрасните предложения са на цени от около 30 до 45 лв. Официалните ризи за момченца се търгуват от 18 до 28 лв., блузките са по-евтини, най- скъпите са малко над 20 лв. И панталоните са със сносна цена
- по 19, 21 и 24 лв.

Детските дънки са с цена
от 20 до 25 лв., на пазара в
сряда ги има и за по десетина- петнадесет лева. Маратонките са в голяма ценова
амплитуда - по 15, 20, 25, до
35 лв., според произхода им.
За обувки грижовните майки харчат от 18 до 35 лв.
По-изгодна изглежда цената от 45 лв. за комплект
риза, панталон, вратовръзка
и дънково яке за момченцата, която охотно рекламират
в магазина. Като цяло, за да
облекат първокласника си с
по-качествени дрешки, родителите харчат около 120 лв.,
пресмята продавачката.

те от 8 до 12 клас. Единици
са, но има ученици, които изкарват учебната година без
учебници, или поне без част
от тях, признават учители.
По-ученолюбивите с малко
средства купуват учебници
– втора употреба. Тази идея
роди и т.н. ученически борси, където се купуват и предлагат употребявани учебници. Засега в Айтос няма организиран обмен на евтини
учебници, или ако има такава инициатива, то тя не е
публично огласена.

Икономии за
подготовката

И битакът на
14 септември
е видимо
по-многолюден

реализират родителите на
децата от І до VІІ клас, за които учебниците са безплатни. Не така обаче стои въпросът с гимназистите. Яко
олеква джобът за учебници-

Родители и деца от две
общини щъкат из сергиите
за последни покупки. Освен раници и дрехи, търговците са изнесли по щандовете тетрадки, блокчета

и химикали. Цените са ниски, качеството - китайско.
От последния пазар преди
старта на учебната година родителите отнасят вкъщи най-вече чорапи и бельо за левчета и стотинки.
И спортните дрешки на части са по-евтини.
Айтос и околностите са под
пара – утре е 15 септември.
Търговията сякаш живна и
хората са по-усмихнати. Сигурно е, че всички първолаци ще са готови за училище,
всеки – според възможностите на родителите си.
Колко да струва новата
учебна година на детето,
всяко семейство решава
само. По- важно е малчуганите да тръгнат на училище
с желание и да го намерят
привлекателно и с добри условия за качествено образование. А това вече зависи от училищните ръководства и от учителите.
НП

