
На 15 септември нова-
та учебна година беше тър-
жествено открита във всич-
ките осем учебни заведе-
ния на територията на Об-
щина Айтос. Гост на тър-
жествения ритуал в ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне 
беше зам.-кметът Мариа-
на Димова. В поздрави-
телния адрес от кмета на 
Община Айтос Васил Ед-

рев най-сърдечни бяха по-
желанията към пирненски-
те първолаци и техните ро-
дители - за успешна първа 
учебна година и отлични 
резултати. Главен експерт 
Соня Шестакова от Дирек-
ция „Образование” беше 
представителят на Общи-
на Айтос в ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” - с. Караге-
оргиево и ОУ „Светлина” - 
с. Тополица. Празничната 
програма в двете населе-
ни места събра много роди-
тели и местни жители. Към 
поздравите на директори-

те Силвия Томова и Тодор-
ка Русинова, градоначал-
никът Васил Едрев приба-
ви пожелания към учени-
ците за желание, радост и 
усмивки по дългия път на 
знанието! 

Поздравите от кмета, на 
тържеството в ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен отне-
се Директорът на Дирек-
ция „ТСУС” в Община Ай-

тос инж. Иван Биделев, об-
щинският съветник Ружди 
Ахмед пък гостува на тър-
жеството за първия учебен 
ден в ПГСС „Златна нива” 
- Айтос.

В ОУ „Атанас Манчев” - 
Айтос откриха учебната го-
дина с националния химн, 
с посрещане на училищ-
ното знаме и с емоционал-
на програма. Деца от І до 
VІІ клас рецитираха, пяха и 
танцуваха. Седмокласни-
ци развълнуваха публика-
та и гостите със стихове на 
Петя Дубарова, а чаровна-
та Господинка - с уникален 
глас и народни песни. Пър-
вокласниците изпяха пър-
вите си училищни песни и 
стихове, родителската общ-
ност ги възнагради с дълги 
аплодисменти. 

Кметът Васил Едрев и 
директорът Дора Георгие-
ва поздравиха училищна-
та общност с пожелания 
за повече шестици и деца в 
училище. Веднага след тър-
жеството учителските еки-

пи продължиха обхода си 
по домовете на неприбра-
ни ученици, за да се срещ-
нат с родителите, да събе-
рат информация и да набе-
лежат мерки, според пра-
вилата, зададени от РУО-
Бургас.

Както винаги, най-мно-
го деца, родители и гости 
имаше в двора на СУ „Хрис-
то Ботев” в Айтос. 1 137 са 
възпитаниците на училище-
то тази година, от тях 120 са 
първокласниците в пет па-

ралелки. Гости на търже-
ството за старта на учеб-
ната година бяха народни-
ят представител в 44-то НС 
Севим Али, председателят 
на постоянната комисия по 
образование в Общински 
съвет - Айтос Петър Хара-
ламбов и общинският съ-
ветник Рашид Куру. Вълну-
ващата програма за праз-
ника подготвиха учениците 
от Школа „Стих, мелодия, 
театър” с ръководител Татя-

на Йотова. Директорът Пен-
ка Кирязова поздрави де-
цата, колегите си и родите-
лите, а кметът Васил Едрев 
изпрати поздравителен ад-
рес, с пожелания за здра-
ве, повече научени уроци 
и запомнящи се мигове в 
класните стаи!

По традиция, в СУ „Ни-
кола Вапцаров”, директо-
рът Димо Парушев и зам.-
директорите поведоха пър-
вокласниците към класните 
стаи. Преди това, домаки-

ни и гости аплодираха изя-
вите на първолаците и тър-
жествения концерт, подгот-
вен от учителите и възпита-
ниците на училището. Гости 
на празника в СУ „Никола 
Вапцаров” бяха Председа-
телят на Общински съвет - 
Айтос Красимир Енчев и 
общински съветници.

Директорът Димо Пару-
шев пожела успешна годи-
на на общността и очерта 
приоритетите на „различ-
ното” училище. Кметът Ва-
сил Едрев откри учебната 
година в ОУ „Атанас Ман-
чев”, затова изпрати по-
здравителен адрес до Ва-
пцаровци. „Вярвам в про-
фесионализма на препода-
вателите от Вашето учили-
ще, и в таланта им да моти-
вират желанието на учени-
ците към повече знания. За-
ставам зад позитивните Ви 
идеи, за да продължим и да 
развиваме добрите образо-
вателни традиции на Общи-
на Айтос! На добър час и ус-
пешна учебна година!”, се 
казва още в посланието на 
градоначалника до СУ „Ни-
кола Вапцаров” - Айтос.

НП
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k Успешен старт на учебната година в община 
Айтос с цветя, усмивки и пожелания

Община Айтос се присъ-
едини към националната 
кампания на BTV “ДА ИЗ-
ЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА-
ЕДНО”. Общинската адми-
нистрация – Айтос прикани 
всички жители, институции, 
организации и квартали в 
града и селата да се вклю-
чат на 16 септември 2017 г. 
в почистването на приле-
жащите територии към ин-

дивидуалните дворове, зе-
лените площи в междубло-
ковите пространства, дет-
ските площадки, места-
та  за отдих и замърсени-
те терени. 

Началото на кампания-
та в 8.00 часа сложиха 60 
учители и ученици от ПГСС 
„Златна нива” - Айтос. Ен-
тусиастите изчистиха пътя 
за с. Малка поляна, огро-

мния училищен двор и ра-
йона около него. Общин-
ската администрация се 
погрижи за предварител-
но райониране и опреде-
ляне на обектите за органи-
зираното почистване. Мно-
го активно и организирано, 
в кампанията се включиха 
всички училища на терито-
рията на общината. „Пох-

вална е инициативата на 
училищните ръководства. 
Много се гордеем и с наши-
те ученици, които с участи-
ето си в кампанията дадо-
ха добър старт на учебната 
година”, коментира за об-
щинското издание кметът 
Васил Едрев.

Учителите и учениците на 
СУ „Никола Вапцаров” се 

справиха отлично с основ-
ното почистване на парк 
„Славеева река”. Според 
данни от администрацията, 
в събота, групата на Вапца-
ровци е била най-многочис-
лена. Училищната общност 
на СУ „Христо Ботев” пък 
основно почисти територи-
ята на Градската градина. 
Учителите и учениците на 

ОУ „Атанас Манчев“ изчис-
тиха двора на училището си 
и района около него. 

Във всички села кмето-
вете организираха групи за 
почистване на замърсени 
от боклуци територии, об-
ществени градинки, дворо-
ве и районите около тях. 

(Продължава на  
стр. 4)

Тази година кметът Васил Едрев беше при 
учениците и учителите на ОУ „Атанас Манчев”

Училищата - най-активни, за “Чисто и 
зелено село!” се трудиха в Дрянковец

Не случайно кметът Васил Едрев избра да бъде в 
ОУ „Атанас Манчев” на 15 септември. В това айтоско 
училище, учителите трябва да положат най-големи 
усилия в кампанията за неприбраните ученици. 

СУ „Никола Вапцаров” започна новата учебна го-
дина с амбицията да бъде „различното” училище

В първия учебен ден, училищния праг на СУ „Хрис-
то Ботев” прекрачиха 120 първокласници.

ПГСС “Златна нива” откриха кампанията още в 
8.00 ч.

Учителите и учениците на СУ “Никола Вапцаров” 
ударно чистиха в парка

Градската градина свети от чистота, благодарение 
на добрата работа на екипа на СУ “Христо Ботев”

Първолаците на ОУ „Атанас Манчев”- Айтос

Община Айтос в кампанията „Да изчистим България заедно!”



Много нови ученици са 
приети през тази учебна 
година в Професионал-
ната гимназия по селско 
стопанство „Златна нива” 
- Айтос, а профилите са 
същите, както и досега, 
каза за НП директорът 
Таню Чакъров, ден пре-
ди началото на учебната 
2017/2018 година. 

В професионалната гим-
назия за първи път прием-
ат ученици в VІІІ клас, ко-
ито увеличават броя на 
възпитаниците в учили-
щето. Започват обуче-
ние по същите професии, 
има особено висок инте-
рес към тях, което изклю-
чително много ни радва, 
призна още Чакъров.

Училището за втора по-
редна година е общинско. 

Според директора, това 
е предимство за гимна-
зията. „Беше трудно да 

се ходи до София, услож-
нена беше комуникаци-
ята като разстояние, по-

трудно беше и разреша-
ването на проблемите. 
Сега е значително по-до-
бре - нашето управление 
е тук, в града, няма нера-
зрешени въпроси. Мисля 
че така трябва да е - про-
фесионалните училища 
да са към общините, за 
да има по-динамичен диа-
лог за настоящето и бъде-
щето на учебното заведе-
ние, категоричен е Таню 
Чакъров.

Учебната година в гим-
назията беше открита в 
9.00 часа на 15 септември. 
Гост на тържеството беше 
Ружди Ахмед - общински 
съветник и член на посто-
янната комисия по обра-
зование в Общински съ-
вет - Айтос.

НП

Във всеки екип са вклю-
чени представители на 
Община Айтос, на ра-
йонно управление „Поли-
ция”, Детска педагогиче-
ска стая, на социалните 
служби, на училищата и 
детските градини. Градът 
е разделен на два райо-
на - северен и южен, ко-
ито се обхождат от два 
екипа. Четири са екипите 
в населените места на об-
щината. 

Екипите са създаде-
ни в изпълнение на РМС 

373/2017г., с което Минис-
терски съвет създаде Ме-
ханизъм за съвместна ра-
бота на институциите по 
обхващане и задържане в 
образователната система 
на деца и ученици в задъл-
жителна предучилищна и 
училищна възраст. Екипи-
те за обхват имат основ-
ната задача да идентифи-
цират децата и ученици-
те, които не са обхванати 
в образователната систе-
ма. За всяко дете, реги-
стрирано като необхвано-

то, отпаднало или застра-
шено от отпадане, ще се 
изготви списък с мерки за 
обхващане и задържане в 
образователната система 
и подкрепа за личностно-
то му развитие. Екипите 
действат на териториален 
принцип, в състав, опреде-
лен със заповед на начал-
ника на РУО - Бургас.

Технологията на обхода 
и попълването на докумен-
тацията е според практи-
ката в цялата страна - Ми-
нистерството на образо-

ванието изпраща до РУО-
Бургас списъците с учени-
ци, които досега не са хо-
дили на училище или са от-
паднали по някаква причи-
на. Екипите трябва да ги 
търсят по настоящ адрес. 

За община Айтос списъ-
ците са доста дълги, домо-
вете трябваше да бъдат 
обходени на 14 и 15 сеп-
тември. „Това са предим-
но деца, които са в чужби-
на с родителите си”,  ка-
заха за НП директори на 
учебни заведения. От из-
дирваните 19 деца в село 
Тополица, например, 18 

са зад граница. Затова, 
на практика, голяма част 
от родителите и децата 
не могат да бъдат откри-
ти. За тези родители, ко-
ито отказват да изпратят 
децата си в училище, са 
предвидени мерки за об-
хващане и задържане, ко-
ито се изготвят за всеки 
един конкретен случай. 
Екипите няма да работят 
кампанийно, ще бъдат по-
стоянно действащи. Съ-

браната от тях информа-
ция вече се изпраща, по-
дписана от всички члено-
ве до РУО, и обратно в Ми-
нистерството.

Преди да тръгнат екипи-
те из града и селата, както 
всяка година, учители от 
всички общински училища 
започнаха обход по домо-
вете на проблемните уче-
ници от 1 септември, зая-
виха още директорите.

НП
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Само Професионалната гимназия с 
повече ученици тази учебна година

6
Шест екипа обхождат неприбрани 
ученици в общината 90% от отсъстващите 

са в чужбина с 
родителите си

Работата на екипите беше основна тема в разговорите на кмета Васил Ед-
рев и директорите на учебни заведения в община Айтос, ден преди открива-
нето на учебната година.

Работата на екипите беше основна тема в разговорите на кмета Васил Ед-
рев и директорите на учебни заведения в община Айтос, ден преди открива-
нето на учебната година.

ПГСС „Златна нива” за 
първи път с VІІІ-ми клас З А П О В Е Д

№ РД- 08-616
 гр. Айтос, 14.09.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, 
заповед №РД 11-1830/04.09.2017г. на изпълнителния 
директор на БАБХ, заповед № РД-10-160/08.09.2017г. 
на Областен управител на област Бургас, във връз-
ка с взетите решения на заседанието на Общинска-
та епизоотична комисия от 12.09.2017г. относно из-
исквания към регламентирани пазари за животни; 
хуманно отношение към животните на пазарите; ор-
ганизация на проверки на всички регламентирани 
и нерегламентирани пазари за животни

З А П О В Я Д В А М :

1. Извършване на съвместни проверки на служи-
тели на Общинска ветеринарна служба – гр. Айтос с 
представители на общината и РУП-Айтос за наличи-
ето на нерегламентирани пазари за животни на те-
риторията на гр. Айтос ежеседмично по график.

2. Определям място за временно настаняване на 
животни, в случай на задържането им при конста-
тиране на нерегламентирано транспортиране База 
за съхранение на задържани вещи, включително и 
животни, обособена в горски разсадник „Извора” 
при ЮДП-Сливен, ТП „ДГС”-Айтос.

3. Кметовете и кметските наместници на населе-
ните места да запознаят всички собственици на жи-
вотни и птици с  настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Об-
щина Айтос, общинско радио-гр.Айтос, вестник „ 
Народен приятел” и се постави на видно място в 
кметствата по населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпъл-
нявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

О Б Щ И Н А А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Милена Танева е ай-
тозлийка, която живее в 
Лондон от 8 години. Завър-
шила е специалността “На-
чална педагогика” в Шумен-
ския университет. Голямата 
й слабост са книгите, хуба-
вият български език, право-
писът и правоговорът. Има 
приятел българин, с кого-
то вече са планирали сват-
ба в най-скоро време. По 
стара вестникарска тради-
ция, в специално каре, Ми-
лена и половинката й Томи 

са обявили годежа си на 
острова. Защо се сетихме 
за Милена ли?! Защото ча-
ровното момиче ни впечат-
ли с един коментар в соци-
алната мрежа. Или по-точ-
но, с една интересна „Случ-
ка по време на работа”. 
Денят си върви както всеки 
друг в мисли за това колко 
е далече краят му. Вглъбена 
в това, изведнъж чувам как 
един глас ме вика.“Милена! 
Милена! Ела! По радио-
то говорят за твоята дър-

жава!” Човекът е англи-
чанин, а радиото е BBC 4. 
На мен не ми се вярва, но 
все пак отивам при него.  
И зазвучава народна музи-
ка. Чувството е странно, не-
описуемо. На толкова кило-
метри от родината, стоиш 
в една стая с англичанин, 
който се диви’ на това, ко-
ето чува.

А мен нещо ме пробожда! 
Отвътре! 

- Тази музика е толкова 
хубава! - казва той.

Но аз вече не съм там, 

в тази стая. Топя се в гла-
са на гайдата и всяка моя 
частичка е устремена към 
спомена. И носталгията 
е така задушаващо без-
гранична. Така всепоглъ-
щаща. Така истинска... 
И музиката се лее, а аз стоя 
вперила поглед... назад. Ан-
гличанинът не знам дали усе-
ти моето отсъствие. Просто 
слушаше и отново каза: 
„Каква красива музика!” 
И отговорът беше на уст-
ните ми:  „Най - прекрас-
ната!“

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ 
обявява, че  е изработен проект ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-132 
в кв. 16 по плана на с. Раклиново, община Айтос. УПИ ІХ-
132 в кв. 16 се заличава. Местоположението на улицата, 
разделяща квартали 16 и 20, след промяната преминава 
между поземлени имоти 132 и 100. За имот № 132 се от-
режда нов УПИ VІІ-132 в кв. 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв. 16 
променят границите си, като след промяната граничат с 
новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв.16 
запазват предназначението си. Новообразуваният УПИ 
VІІ-132 в кв. 20 е с предназначение „за жилищни нужди”. 
Застрояването в УПИ VІІ-132 е свободно стоящо.

Проектът се намира в дирекция „ТСУРР” при община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинте-
ресованите лица могат да направят писмени възраже-
ния, предложения и искания по проекта до общинска-
та администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.75/15.09.2017 
г. на Държавен вестник)
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О Б Я В А
Ателие за книговезки услуги  извършва ръчно 

подвързване на книги и разнообразни печатни из-
делия за фирми, заведения, организации и част-
ни лица:

- Подвързване на учебници с цветен картон
- Реставриране на стари книги
- Подвързване на документи
- Подвързване на Държавен вестник
- Подвързване на Дипломни работи
- Твърда подвързия с кожа
- Каширане

Ателието се намира на ул. „Димитър Зехи-
рев” №52, Телефон за контакти:  0884161002

ОБЩИНА АЙТОС

7
Шест екипа обхождат неприбрани 
ученици в общината
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Една млада айтозлийка от Лондон

Шест са детските гради-
ни в Община Айтос с фили-
али в населените места. Ди-
ректорките им в пълен със-
тав дойдоха на среща с кме-
та на 14 септември т.г., за 
да докладват готовността и 
проблемите на детските за-
ведения. Стана ясно, че се е 
забавила обществената по-
ръчка за ремонт на сгради-
те, заради обжалвания, но 
това няма да попречи на ус-
пешното начало на новата 
учебна година. Проблемът 
в детските заведения е ос-
новно един -  намаляващи-
ят брой на децата.

ДГ „Радост” откри учебна-
та година с театрално пред-
ставление. Детската гради-
на заяви готовност за стар-
та, но с една група по-мал-
ко. Детските групи ще са 8, 
при 9 миналата година. „Тен-
денцията е децата в села-
та да намаляват. И набор 
2014/2015 г. са значително 
по-малко”, каза директор-
ката Славка Рачева. Падна-
ла е една група във фили-
ала в с. Пещерско, там де-
цата са 26.

За директорката на ДГ 
„Славейче” Росица Дими-
трова проблем има при раз-
пределение на децата в гру-
пи. При едно и също запла-

щане на учителките, в една 
група да се отглеждат  35 
деца, а в друга - 20. Детска-
та градина е готова за нова-
та учебна година, във фили-
алите на „Славейче”, в Пир-
не и в Чукарка тази година 
ще има по една група, със 
съответно 22 и 26 деца, за-
яви още Димитрова в кмет-
ския кабинет.

В ДГ „Калина Малина” 

- Айтос ще функционират 
не две, а една полудневна 
подготвителна група, защо-
то децата са само 34.  Още 
три са целодневните групи 
там, във филиала в с. Мъг-
лен ще има една група с 21 
деца, а в с. Черна могила - 
една полудневна група с 15. 
И според Драганова деца-
та заплашително намаля-
ват. „Цялата улица  „Алеко 

Константинов” е заминала 
за Германия”, визира Дра-
ганова една от централните 
артерии на ромския квар-
тал „Странджа”. Визията й 
за бъдещите учебни години 
са 4 целодневни групи в дет-
ската градина, а полуднев-
ните - в училището в квар-
тала. Драганова се похвали 
с успешното приключване 
на проект „Студентски прак-

тики”, по който в градината 
са обучени 9 студенти, два-
ма от тях вече са назначени 
на работа.

В ДГ „Здравец” броят на 
децата остава непроменен 
в града и във филиалите, 
в ДГ „Детелина” с. Тополи-
ца, малчуганите тази година 
ще са 41, 21 от тях подлежа-
щи за задължително обуче-
ние. Най-много и тази годи-
на са децата в ДГ „Пролет” 
с директор Емилия Митева. 
„В момента са 210, ще има-
ме още в яслените групи”, 
уточни директорката. Ми-

налата година ясли са по-
сещавали 15 деца, тази го-
дина ще са 24. Във филиали-
те на „Пролет” децата са по 
12  в група.

Чистотата в дворовете на 
детските градини и срокът 
за кандидатстване в дет-
ските градини бяха другите 
теми, които обсъждаха кме-
тът и директорките. Градона-
чалникът настоя за органи-
зирано почистване на прос-
транствата около сградите, 
в което да се включат и учи-
тели, и помощен персонал.

НП

В детските градини по-малко групи - 
цяла улица заминала за Германия

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

СъОБЩЕНИЕ
Ежегодно през месец декември влиза в сила ново разписа-

ние на влаковете, като през 2017 г. ще влезе в сила от 10 де-
кември и ще бъде с период на действие до 08.12.2018 г. 

За удовлетворяване в максимална степен потребностите 
на клиентите на БДЖ, публикуваме извлечение от проекта на 
разписание на влаковете за получаване на становище, мне-
ния и предложения от заинтересованите граждани на общи-
на Айтос!

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Носталгията е така задушаващо безгранична...

Милена и Томи



(Продължение от  
стр. 1)

За успешното осъщест-
вяване на кампанията, на 
участниците бяха разда-
дени найлонови чували за 
смет и ръкавици от пред-
ставители на администра-
цията, които също органи-
зирано се включиха в по-
чистването. В с. Дрянковец 
си избраха и местен сло-
ган за кампанията на БТВ 
- “За чисто и зелено село!”. 
Там кметицата Севие Пех-
ливанова мотивира 40 жи-
тели да запретнат ръкави 
и да изчистят цялото село. 
Като на празник, след ак-
цията, участниците седна-
ха на обща маса, за да се 
почерпят за добрата рабо-
та. В кампанията в с. Пир-
не се включиха кметът Ман-

чо Паскалев, ОУ “Христо 
Ботев” и местното читали-
ще със секретар Янка Са-
вова. Активно чистиха в с. 
Мъглен, училището и кмет-
ството в с. Карагеоргиево, 
научи още НП.

Събраните чували с отпа-
дъци бяха поставени до об-
ществените съдове за от-
падъци. За възможно най-
кратко време бяха извозе-
ни от сметосъбираща тех-
ника. Местата за събрани-
те отпадъци по селата се 
определяха по преценка на 
кметовете.

Участвалите в кампания-
та граждани и ученици де-
монстрираха своята актив-
на гражданска позиция и 
ангажираност с каузата за 
чиста околна среда.

Ежегодно намаляващият 
брой на учениците и про-
блемът с липсата на учи-
тели бяха основните теми 
на разговора на кмета Ва-
сил Едрев с директорите на 
училища на територията на 
община Айтос, на традици-
онната среща в Община Ай-
тос преди началото на учеб-
ната година.

Не че гимназиите започ-
ват годината без учители, 
но се оказало много труд-
но училищните шефове да 
намерят преподаватели по 
предмети като математи-
ка, философия, по англий-
ски език и информатика. 
Стигало се до кандидати от 
Бургас, до назначения в по-
следния момент, разчитало 
се и на пенсионери. 

Глад за учителски кадри 

се оказа, има почти нався-
къде. Причината не е само 
в ниското заплащане, об-
общиха директорите. И ци-
тираха статистически дан-
ни, които сочат, че в про-
дължение на осем поред-
ни години, приемът в пе-
дагогическите специално-
сти е изключително зани-
жен. Стана ясно още, че 
след обявеното увеличение 
на заплатите с 15%, млад 
специалист в училище ще 
има стартова заплата от 
760 лв. По-важната причи-
на според ръководителите 
на учебните заведения е, че 
„трудно се издържа в учи-
лище”. Професията е теж-
ка и стресът не е съотно-
сим към заплатата.

Още една причина се 
промъкна в разговорите на 

директорите. Навремето от-
личниците ставали учители, 
а сега е спорно, дали най-
успешните ученици тръгват 
към учителската професия. 
Все по-често идвали канди-
дати с отлични дипломи, но 
без елементарни познания, 
мотивация и изказ. Стана 
ясно, че за директор, кой-
то иска да формира силен 
педагогически екип, подоб-
ни кандидатури не са при-
емливи.

С качествени млади спе-
циалисти се похвали ди-
ректорката на училище-
то в Пирне Илияна Петро-
ва. Приемственост на про-

фесията има и в градските 
училища, похвалиха се ко-
легите й от Айтос.

Тревожен факт е нама-
ляващият брой на учени-
ците.  Тенденцията деца-
та в училище да стават 
все по-малко е резултат 
от миграционните проце-
си. В ОУ „Атанас Манчев” 
например учениците от 600 
преди две-три години, сега 
са 400. „Имали сме по три-
четири паралелки в І клас, 
сега са две. Същото е и в 
VІІІ клас”, каза директорка-
та Дора Георгиева. Кметът 
пък сподели, че всеки ден, 
не само в събота и неде-

ля, сключва бракове - ясен 
сигнал за преселването на 
много семейства в чужби-
на. Уреждали се с добре 
платена работа - 10 евро 
на час да миеш прозорци, 
например. Най-желаната 
дестинация оставала Гер-
мания, най-вече ромите 
пътували и до Португалия, 
Белгия и Франция.

Само директорката на СУ 

„Христо Ботев” Пенка Киря-
зова не се оплака от липса 
на ученици. Горе-долу една 
трета от всички ученици 
в общината, 1 137 е броят 
на  възпитаниците на най-
старото училище. По-теж-
ко миграцията се отразява 
на училищата в селата, къ-
дето броят на учениците и 
без това е малък.

НП
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Училищата - най-активни, за “Чисто и 
зелено село!” се трудиха в Дрянковец  

Кметът към директорите: На добър час!

В Дрянковец си измислиха и местен слоган за 
кампанията

Директорката Дора Георгиева и кметът Васил Ед-
рев пред База 2 на ОУ „Атанас Манчев”. В основно 
ремонтираната сграда са настанени всички паралел-
ки от начален етап - има чудесни условия за обуче-
нието на малките ученици.

Откриване на учебната година в с. Пирне

Вълнения и на старта в ОУ „Светлина” - с. Топо-
лица

Ученици и учители на ОУ “Христо Ботев” - с. Пир-
не в акция

Проблемите - глад за учители, 
учениците намаляватНа старта На 

учебНата годиНа


