
На 28 март т.г., в Цен-
тър „Работа” на Дирекция 
„Бюро по труда” - Айтос ди-
ректорът Ангел Гугучков от-
кри трудова борса, на ко-
ято присъстваха работода-
тели от Айтос, Люляково, 
Несебър, Равда и курортен 
комплекс „Слънчев бряг“. 
Борсата беше посетена от 
189 търсещи работа лица. 
Работодатели представи-
ха себе си и фирмите, кои-
то търсят работници. Беше 
представена презентация 
по проект „Готови за ра-
бота” и възможностите за 
работа в ЕВРОПА. 

На трудовата борса при-
състваха 11 работодате-
ли, които заявиха жела-
ние да наемат безработни 
от община Айтос - “Атлан-
тик груп“ ЕООД, “Нурсан 
Отомотив” ЕООД, “Галак-

си инвестмънт груп” ООД, 
“Академика сий палас” АД, 
“Съни травел клуб” ЕООД, 
ИА”ВК И ВПД”, “Булкар” 

ЕООД, “Синергон хотели” 
АД , “Ефект 3” ООД, Воен-
но окръжие - Бургас, “Еме-
ралд хоспителити” ООД.

 На щанда на Дирекция 
“Бюро по труда” - Айтос 
бяха представени заявки-
те, изпратени от работо-
датели, там се записваха 
и търсещите работа граж-
дани, проявили интерес 
към обявените свободни 
работни места.

250 бяха общо обявени-
те свободни работни места 
на традиционната пролет-
на борса в Айтос, основно 
за пакетировачи, камeри-
ерки, готвачи, сервитьори, 
работници в кухня, миячи, 
работници за сглобяване 
на детайли и др. 

По време на борсата 41 
лица бяха насочени към 
обявените работни мес-
та. При прекия контакт с 
безработните, работода-
телите приеха 98 автоби-
ографии и заявления за 
работа. 

НП

На 6.04.2018 година вете-
ранът и дългогодишен пче-
лар Злати Тодоров Златев 
от Айтос навършва 95 го-
дини. Роден е на 6.04.1923 
години в село Чукарка и 
наследява интереса към 
пчелите от баба си, коя-
то е гледала до 40 тръв-
ни кошера. После полу-
чава като подарък от бли-
зък свой роднина с един 
кошер. Така започва и 
през годините става един 
от известните пчелари в 
Айтос. 

През 2014 година по слу-
чай 90-та си годишнина е 
удостоен с грамота „Поче-
тен пчелар на България“. 
Участник е в боевете при 
Драва и Стражин през 
Втората световна вой-
на като картечар в инже-
нерна рота. След война-
та дълги години е служил 
в редовете на Българска-
та армия. Достоен човек, 
ветеран, приятел, досто-
ен пчелар. 

Пожелаваме му мно-
го здраве и дълголетие! 
Пчеларско дружество 
„Цвят” - Айтос
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Благотворителност
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250 свободни работни места 
на трудовата борса в айтос

189 търсиха работа на събитието 
в Дирекция „Бюро по труда”

С уважение към пчеларя и 
ветерана бай Злати Златев!

На 30 март фоайето и 
класните стаи на СУ „Христо 
Ботев” едва побраха дома-

кините и гостите на Велик-
денския благотворителен 
базар под наслов „С обич и 

добрина – век и половина!” 
В юбилейната 150-а година 
от създаването на първо-
то българско училище в Ай-
тос, ботевци с особен ен-
тусиазъм организираха по-
редна благотворителна ини-
циатива, в която се включи 
цялата училищна общност. 
Тази година училищната 
кауза е много специална. 
Със събраните средства СУ 
„Христо Ботев” ще помог-
не на едно от своите деца, 
нуждаещо се от подкрепа. 
Съпричастни и изключител-
но мотивирани, всички уче-
ници от І до ХІІ клас дадоха 
своя принос за пъстротата 
и изобилието на предпраз-
ничния базар.

Още за великденската 
благотворителност в Ай-
тос, на стр. 4

НП

Днес, на 2 април, в СУ 
„Никола Вапцаров” ще се 
проведе Осми квалифика-
ционен форум за инова-
ции и добри педагогиче-
ски практики. Началото е 
в 9.00 часа, в Конферент-
ната зала на училището.

Гост-лектори на форума 
ще бъдат проф. д-р Румя-
на Папанчева - Универси-
тет „Проф. д-р Асен Зла-
таров” - Бургас, Теодора 
Малинова - преподавател 
в ЧСУЧП „Абрахим Лин-
кълн” - София, Алексан-
дър Николов и Цветомир 
Николов - „Юнион Инте-

рактив“ ООД - София, Си-
меон Предов - SHKOLO.
BG - София, Румен Бака-

лов, основател на «Учили-
ща.БГ” - София.

НП

Всички за един -  
„С обич и добрина!”

И първолаците на базара - изненадаха всички с 
изящни великденски сувенири

Квалификационен форум 
в СУ „Никола Вапцаров“



Беседа и безплатни очни 
прегледи за катаракта и 
глаукома бяха проведени 
на 28 март т.г. в Айтос, бла-
годарение на Национална-
та кампания „Право на зре-
ние”. Прегледани и кон-
султирани бяха над 100 ай-

тозлии от третата възраст, 
от един от най-добрите оф-
талмолози в България д-р 
Румен Мутавчиев от „УМ-
БАЛ“ АД - Бургас.

Пред членовете на клу-
ба на туристите ветерани 
и пенсионерския клуб, оф-
талмологът д-р Мутавчиев 
подчерта необходимостта 
от навременна диагности-
ка, която е от ключово зна-
чение за провеждането на 
адекватно лечение и пре-
дотвратяване на загубата 
на зрение. След 55-годиш-
на възраст консултациите 
с офталмолог са изключи-
телно важни, тъй като ка-
тарактата и глаукомата са 
сред водещите очни забо-
лявания и най-честата при-
чина за загуба на зрение, 

като засягат предимно хора 
в напреднала възраст.

Айтозлии изслушаха с ин-
терес съветите на д-р Му-
тавчиев и подробностите 
за начините да се предпа-
зят от болестта. Информа-
ционната беседа и прегле-

дите се проведо-
ха в Арт залата 
на Общината, ко-
ято с желание съ-
действа на пенси-
онерската общ-
ност за провеж-
дането на кампа-
нията и в Айтос. 
Те искрено благо-
дариха на д-р Му-
тавчиев, на еки-
па му, и на коор-
динатора на кам-
панията за Бълга-
рия Юлия Андре-
ева, които въпре-
ки изключителна-
та натовареност 
и ангажименти, 
успяха да отде-
лят достатъчно 
време, внимание 
и грижа за очно-

то им здраве.
Консултациите са част 

от Национална кампания 

„Право на зрение”, чиито 
организатори са Национал-
на пациентска организация 
и Институтът за здравно об-
разование. Тя се провежда 
от 2011 г., благодарение на 
специалисти офталмоло-
зи от цяла България. След 
прегледите д-р Мутавчи-
ев заяви пред НП, че има 
много пациенти от Айтос, 
а на място не е констати-
рал заболяването катарак-
та, не е установил и слу-
чаи на глаукома. Той оста-
ви личния си телефонен но-
мер на всеки един от при-
състващите, заедно с бро-
шури, в които точно и ясно 
са описани проблемите, 
свързани със заболяване-
то и възможностите за ле-
чението им.

По време на беседата 

стана ясно, че катарактата 
не подлежи на профилак-
тика и предотвратяване, но 
за сметка на това е лечима 
- свързана е с потъмнява-
не на естествената леща в 
окото, което води до влоша-
ване на зрението. Нарича-
на е „старческо перде”, но 
в риск са и хората над 55-
60-годишна възраст. Глау-
комата пък обхваща група 
от очни заболявания, свър-
зани с повишаване на наля-
гането в окото и с уврежда-
не на очния нерв. Може да 
причини необратима загуба 
на зрението и да доведе до 
слепота, ако не бъде свое-
временно лекувана. 

Според данни на Све-
товната здравна органи-
зация глаукомата е втора-
та основна причина за за-
губа на зрението по света 
след катарактата. Зрение-
то, загубено вследствие на 
глаукома, е невъзможно да 
бъде възстановено, дори с 
хирургическа намеса, обяс-
ни още д-р Мутавчиев.

Благодарим на Община 
Айтос за изключителното 
съдействие, за грижата за 
здравето на своите гражда-
ни и за просторното и топло 
помещение, което ни пре-
достави за беседата и пре-
гледите, заяви за НП Юлия 
Андреева, която има изклю-
чителен принос за успеха 
на кампанията “Право на 
зрение” в страната.

НП

Община Айтос пролетно 
почисти фасадата на об-
щинската сграда, в която 
са настанени още Районни-
ят съд и „Авицена“ ЕООД. С 
много усилия бяха отлепени 
стотици бележки, бележчи-
ци, плакати и хартиени лис-
ти с всевъзможни обяви. 

Съобщения от всякакъв 
вид нерегламентирано се 
лепят не само върху мра-
морната общинска стена, 
но и на много други места 
в града. Тази пролет Общи-
ната сериозно се е заела да 
прекрати тази „практика”, 
която оставя грозни следи. 
От тук нататък, лепенето по 

фасадите на сградите, елта-
блата и други обществени 
места, които не са опреде-
лени за тази цел, ще бъде 
санкционирано.

Санкциите за нарушени-
ето са на основание чл. 5, 
ал. 1.2 от Наредба №3/2006 
г. за опазване на общест-
вения ред, като ал.1 гласи: 
«Който пише, рисува, по-
ставя афиши, обяви, пла-
кати, некролози или други 
подобни извън специално 
определените за тази цел 
места, се наказва с глоба 
от 20 до 100 лв., като запла-
ти и разходите за отстраня-
ването им”.

2 АПрил 2018Народен приятел ×ôстр. 26
офталмологът д-р румен 

мутавчиев с безплатни прегледи 
за пенсионери в айтос

инициативата е част от 
Националната кампания 

„Право на зрение”

До 100 лева глоба за 
лепене на обяви на 
обществени сгради

И общинарите залепиха съобщение “Забранено”, 
но забележете - с тиксо, което не оставя следи...

Кооперация „ВККЧЗС- АЕТОС”- град Айтос
гр. Айтос, ул. „Богориди” № 6, тел./факс 0558 2 27 71; 2 27 49

e-mail: vzka_aetos@mbox.contact.bg

П О К А Н А

 На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите /ДВ 
бр.13 от 11.02.2003 г./ и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация 
„ВККЧЗС- АЕТОС” - гр. Айтос, Управителният съвет на коопера-
цията Ви кани на редовно Годишно отчетно събрание за 2017 
година, което ще се проведе на 20.04.2018 година (петък) от 
17.30 часа в ресторант „АЕТОС” - град Айтос, ул. „Гарова“, 
при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за при-
емане на нови и освобождаване на член- кооператори (по 
тяхна молба)

2. Отчетен доклад на Управителният съвет за 2017 г.
3. Отчетен доклад на Контролният съвет за 2017 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора 

за счетоводната 2017 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2016 г.
7. Приемане на годишният финансов отчет за 2017 г.
8. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, 

т.3 от Закона за кооперациите (ДВ бр.13/11.02.2003 година)
9. Доклад на мандатната комисия.
10. Вземане на решения от Общото събрание.

Материалите за Годишното отчетно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
 са на разположение на всеки член-кооператор, желаещ 

да се запознае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Бо-
гориди” № 6 в град Айтос от 05.04.2018 година

 При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за ко-
операциите (ДВ бр.13/2003 година) събранието ще се прове-
де един час по- късно независимо от броя на присъстващите 
член-кооператори на същото място.

 За справки тел./факс: 0558/ 2-27-71, 2-27-49 и на адрес: гр. 
Айтос, ул. „Богориди” № 6.

Председател на К „ВККЧЗС- АЕТОС”
Дянко ДЯНКОВ

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН

П О К А Н А
Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” с. МЪГЛЕН свик-

ва Общо годишно отчетно събрание на кооперацията, 
което ще се проведе на 14.04.2018 год., от 09,00 часа 
в Заседателната зала на Община Айтос, ул. „Цар Ос-
вободител” № 3

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на нови член-коопе-

ратори.
 Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017 

година.
 Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” - с. 

Мъглен за 2017 година.
 Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 го-

дина на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
 Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, 

УС и КС от отговорност за едногодишната им дейност.
 Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като 

упълномощава УС и Председателя на кооперацията за 
сключване на договори за сделки и кредити с ДФЗ, Раз-
плащателна агенция, банки, юридически и физически 
лица и други, за закупуване на земя и ДМА, включител-
но и срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и 
ипотеки с ДМА.

 Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за про-

дажба на старата Административна сграда.
 Док. Мариян Пеев

 При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, 
събранието ще се проведе един час по- късно, от 10.00 
часа, на същото място и при същия Дневен ред, незави-
симо от броя на присъстващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

Земеделска кооперация „Сила” - 
с. Пирне

П О К А Н А 
На основание чл. 16., ал.1. от Закона на кооперациите 

и протокол №2 от 23.03.2018г. на УС на ЗК „Сила” се
 
СВИКВА
Редовно годишноотчетно събрание на ЗК „Сила” - 

с. Пирне, което ще се проведе на 21.04.2018г. (събо-
та), от 9 часа, в салона на читалището на с. Пирне при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове в коопе-

рацията.
2. Отчет за дейността на УС и утвърждаване на годиш-

ния финансов отчет за 2017 г.
3. Отчет за дейността на КС през 2017 година и заклю-

чение по отчета на УС и ГФО.
4.Приемане на производствената програма на коо-

перацията за стопанската 2017-2018 година.
5. Приемане решенията на Управителния съвет за 

2017 г.
6. Изменения и допълнения в Устава на ЗК „Сила”. 
7. Предложение на УС за продажба на ДМА
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 

(един) час по-късно на същото място, независимо от 
броя на присъстващите член- кооператори. 

Осигурява се превоз от град Айтос с предварителна 
заявка на тел. 055332288.

От УС на ЗК „Сила” 

Обява

Тел. 0895/ 410 436 и 0594/ 9 90 05 - Стефка ПРОДАВА  
в с. Вресово:

- 2 бр. железни плуга за кон и магаре;
- две женски заплодени юници и една млада черна 

крава;
- керемиди втора употреба- 750 бр. по 0,30 лв.;
- ниви - 27 дка - 5 ниви за 15 000 евро в с. Вресово;
- ниви в с. Череша - 60 дка за 20 хиляди евро.

Обявление

 “БТК“ ЕАД - София уведомява за инвестиционно пред-
ложение: Реконструкция на собствена канална мрежа, 
монтаж на нови шкафове VDSL и изграждане на кабел-
на свързаност.

Лице за контакти: Димитричка Маринова, 056/ 81 65 
90.



Управителят на  „Меди-
цински център І» ЕООД 
Айтос д-р Феим Мурад 
представи първи годи-
шен отчет пред Общин-
ския съвет. Предвид крат-
кото време на този пост,  
докладът му за 2017 г. от-
разява дейността на об-
щинското търговско дру-
жество под ръководство-
то на бившия вече упра-
вител. 

Констатациите на д-р 
Мурад са, че дълготрай-
ните материални активи 
на «МЦ І» ЕООД на стой-
ност 257 567 лв. в по-голя-
мата си част са напълно 
амортизирани. „Разпола-
гаме с добра материална 
база. Дейността ни е насо-
чена към по-доброто здра-
ве на пациентите. През те-
кущата година дружество-
то сключи договор с РЗОК 
за високоспециализира-
ни дейности”, пише още 
в отчета. 

В края на м.г. парич-
ните средства в касата и 
разплащателната сметка 

на дружеството са 8 611 
лв. „МЦ І“ ЕООД отчита 
приходи в размер на 260 
625 лв., в т.ч. приходи от 
РЗОК- 205 085 лв., от пла-
тени такси и услуги- 10 547 
лв., от наеми - 40 050 лв. и 
други приходи - 4 943 лв.

Разходите на медицин-
ското дружество за 2017 г. 
са общо 280 948 лв., в т.ч 
за суровини и материали 
- 10 203 лв., за външни ус-
луги - 34 067 лв., за работ-
ни заплати - 187 611 лв., в 
т.ч. компенсации за отпус-
ки - 7 883 лв. и осигуровки 
- 1257 лв., за осигурителни 
вноски - 31 225 лв., амор-
тизации - 15 016 лв. и дру-
ги разходи - 2 826 лв.

Дружеството приключ-
ва 2017 година с финансо-
ва загуба от  20 323 лв.

Кризисното финансово- 
икономическо състояние 
на дружеството е в резул-
тат на вътрешнофирме-
ните решения, пише още 
в обяснителната записка 
д-р Мурад. 
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• Тел. 0889591464 - 
ПРОДАВА двуетаж-
на вила в местността 
„Слънчева лъка” - мазе, 
таван и 900 кв.м лозе и 
насаждения. Цена по 
договаряне.
• Тел. 0888 41 72 67 - 

продава парцел от 1 дка 
в регулация, в град Ай-

тос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.
• Тел. 0888 41 72 67 - ку-

пува жп вагон-товарен, 
с покрив.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - 

ПРОДАВА МАГАЗИН - 
22 КВ.М, САНИТАРЕН 
ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР 
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-

СЕДСТВО МАГАЗИНИ 
ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО 
И ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛ. 
ЕВРО.
• Тел. 0884714212 про-

дава парцел (празно 
дворно място) в с. Ляс-
ково - 842 кв. м, УПИ и 
ПУП. Цена по споразу-
мение.

• Тел. 0896 370 138 - 
дава под наем поме-
щение за магазин или 
офис - 20 кв.м Айтос, су-
пер център - 250 лв. ме-
сечно. 
• Тел. 0896885477 - про-

дава парцел в центъ-
ра на град Айтос за за-
строяване, на калкан, 

с височина - до стреха-
та - 10 м и възможност 
за увеличение на пара-
метрите.
• Тел. 0885/ 252 452 

- продава земеделска 
земя в мeстността „Мо-
гилата”. Цена по спора-
зумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - 

продава 5 дка земи в с. 
Съдиево, в регулация, в 
края на селото, посока 
„Аязмото”.
• Тел. 0558/2 61 96 - Ай-

тос дава под наем нива 
990 кв. м в местността 
„Провадийско шосе” - 
празно място. Цена по 
споразумение.

Малки обяви

„мЦ I“ еоод с финансов 
минус за 2017-а

Както всяка година, 
Община Айтос и общин-
ското търговско друже-
ство „Айтос - Автотранс-
порт” ЕООД организи-
рат за айтозлии безпла-
тен транспорт до Гробищ-
ния парк от 7 април 2018 
г. до Архангелова задуш-
ница през месец ноем-
ври, включително. Всяка 

събота айтозлии могат да 
ползват услугите на об-
щинската транспортна 
фирма напълно безплат-
но. Автобусът ще тръгва 
в 8.30 часа от Автогара - 
Айтос и ще се движи по 
обичайния маршрут. Об-
ратният курс към града ще 
е в 9.30 часа.

НП

ПОКАНА
ТД „ЧУДНИ СКАЛИ” - град Айтос
Кани гражданите на Община Айтос на Пролетен меж-

дуградски поход
на 29.04.2018 г.(неделя) ,от 7,30 ч., сборен пункт - Ав-

тогара 
по случай Великденските и Гергьовденските празни-

ци по следния маршрут:
Айтос Автогара заслон Зайчар - хижа „Здравец” - с. 

Тополица.

От 7 април до 
Архангелова 
задушница - 

безплатен транспорт 
до Гробищния парк

РАБОТА

Търся работничка за продажба на ца-
ревица и сладолед за сезона, телефон за 
връзка: 0895924805.

Госпожи и господа ай-
тозлии,

Инициативен комитет „Борис 
Щерев”- град Айтос, на свое 
заседание на 20.03.2018 година 
разгледа предложение, постъ-
пило от гражданите - да бъде из-
градена паметна плоча на бив-
шия кмет на Айтос Борис Ще-
рев. Паметната плоча да бъде 
монтирана на площада, за кой-
то с подписка, внесена в Общин-
ския съвет, настояваме да носи 
името „Борис Щерев” - това е 
площадното пространство, кое-
то се намира между: кръстови-
щето на ул. „Паркова” и ул. „Г. 
Тихолов”, на входа на лесопарк 
„Славеева река”, комплекс „Ге-
нгера” и комплекс „Славеите”- 

град Айтос.
Относно изграждането на па-

метна плоча на площад с име-
то „Борис Щерев”, Инициативни-
ят комитет 

рЕШи:
1. Да кандидатства за създава-

нето на паметната плоча, съглас-
но наредбата на Общински съвет 
- Айтос за изграждане на памет-
ници, мемориални обекти и други 
възпоменателни знаци, приета с 
решение № 435/31.01.2018 година, 
в сила от 26.02.2018 година.

2. Да регистрира набирателна 
сметка за дарение, спонсорство 
от граждани, физически и юриди-
чески лица.

В тази връзка, на 23.03.2018 го-
дина Инициативен комитет „Бо-

рис Щерев”- град Айтос, община 
Айтос, регистрира банкова смет-
ка за дарения:

име на клиент: иК „Борис 
Щерев”- град Айтос

I B A N : 
BG0STSA93000025174875

BIC: STSABGSF
Банка ДСК- ЕАД – град Ай-

тос
Апелираме за Вашата подкрепа 

с финансови дарения на посоче-
ната банкова сметка. Инициати-
вен комитет „Борис Щерев”- град 
Айтос разчита на Вашия жест за 
реализиране на идеята и Ви бла-
годари.

Председател на иК: 
К. Колев

Инициативен комитет 
„Борис Щерев”- град Айтос

Георги Канев и Иван 
Георгиев от с. Лясково са 
хора, които цял живот са 
работили, но никога не са 
се видели с много пари. 
Въпреки това не се из-
кушили, когато случай-
но намерили портфейл с 
около 2000 лева и доку-
менти в него. 

Ей така, на улицата, до 
един автомобил, порт-
монето лежало на зе-
мята и мъжете естест-

вено го вдигнали. Дори 
не преброили парите, но 
били много, казва Георги. 
Просто разгледали доку-
ментите вътре и ведна-
га им станало ясно кой е 
разсеяният притежател 
на скъпата вещ. Издири-
ли го и му върнали порт-
фейла, както се казва - 
непипнат.

Не уведомили полици-
ята за постъпката си - 
полицаите и до днес не 

знаят за случката. “На 
честния човек какво му 
трябва - едно благодаря, 
нищо повече”, казва още 
Георги. И се радва, че 
успял да помогне, защо-
то така е възпитан - “на-
мерени” пари не може 
да присвои, камо ли да 
ги харчи. 

Но пък е хубаво ай-
тозлии и лясковлии да 
знаят, че между нас има 
честни хора, чийто жест 

може да ни върне спо-
койствието и спечелено-
то с труд. И увереност-
та, че благородството не 
е непозната дума в на-
шите географски шири-
ни. Затова от името на 
собственика на портфей-
ла и от името граждани-
те, благодарим на Геор-
ги и Иван за достойната 
постъпка!

НП

Направиха го Георги Канев и иван Георгиев от лясково

Да намериш 2000 лева и... да 
ги върнеш на собственика им
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Грънчарското ателие на 
семейство  Орлови госту-
ва в СУ «Никола Йонков 
Вапцаров“. Така часове-
те по изобразително изку-
ство за всички деца от на-
чален етап се превърна-
ха в атракция, забавление 
и нетрадиционен начин на 
преподаване. Няма по-до-
бър учител от  живия опит, 
от възможността да нау-
чиш нещо, като се  докос-
неш до него и го усетят ръ-
цете ти. 

Шесто поколение от тази 
фамилия се занимава с из-
работването на глинени съ-
дове и сувенири. Стремят 
се да съхранят традициите, 
свързани с грънчарството - 

един от най-старите зана-
яти, съществували в род-
ния ни град Айтос. 

Младият Андон Орлов из-
несе увлекателна беседа 
на децата, запозна ги с ис-
торията, свързана с произ-
водството на глинени съдо-
ве, а демонстрацията пре-
дизвика силно желание и 
интерес у всички деца да 
опитат да изработят свое 
изделие.

Практическата  работа  
в часовете по изобрази-
телно изкуство позволи на 

децата по-детайлно да се 
запознаят с възможности-
те на глината като матери-
ал, който често се използва 
както в бита, така и в изку-
ството. Същевременно сти-
мулира интереса им да на-

учат повече за този позаб-
равен занаят. Благодарим 
на господин Орлов за тър-
пението и усмивката, с ко-
ито очарова всички деца, 
като направи този ден не-
забравим за тях.

Занаятите влязоха в училище
СУ „Никола Вапцаров” - Айтос

Татяна Йотова със свои книги 
и песни при децата в Несебър

Мара МОМЧилОВА

Седмицата преди Велик-
денската ваканция започ-

на необичайно и интерес-
но за учениците от VII «а“, 
„б“ и III «в“ клас. 

В навечерието на Сед-

мицата на детската книга 
и изкуствата, на децата в 
СУ „Любен Каравелов“ – 
Несебър гостува айтоска-

та поетеса с китара Татя-
на Йотова. Учител по про-
фесия и бард по призва-
ние, тя успя бързо и лесно 
да завладее детската ауди-
тория. Несебърските уче-
ници се запознаха с ней-
ни стихове от книгите „Из-
вор с очи на дете“, „Чуд-
на весела история с баба 
Танка и Виктория“ и „Роли, 
роли…“. „Хапчето добро“, 
„Ключ“, „Песен за физи-
ката“ бяха само част от пе-
сните, които Татяна Йотова 
представи пред тях. Деца-
та, поканени от учителката 
Таня Кехайова, слушаха с 
огромен интерес близки-
те до тяхната възраст тек-
стове и прекрасните ме-
лодии. В края на срещата 
седмокласниците спонтан-
но и с дружни усилия ус-
пяха да съчинят стихче за 
спомен от тези вдъхновя-
ващи мигове и си обеща-
ха нови срещи.

Деца, учители и родите-
ли откриха заедно благот-
ворителен Великденски ба-
зар в сградата на Детска 
градина „Славейче” в Ай-
тос на 28 март т.г.. Краси-
ви, изработени от цялата 
общност на детската гради-
на, Великденски символи и 
много вкуснотии бяха наре-
дени в предпразнично ук-
расена детска градина. 

Събраните средства от 
благотворителния базар 
ще бъдат инвестирани в 
двора на ДГ „Славейче”, 
за да стане още по-пъс-
тър, подреден и цветен за 
детските занимания и игри 
през пролетта, каза за НП 
директорката Росица Ди-
митрова.

НП

Великденски базар в „Славейче”


