
Айтозлията Емил 
Кръстев накара све-
тът да заговори за уни-
калния му рекорд по 
вдигане от лег. Нови-
ната дойде от Евро-
пейското първенство 
по силов трибой в Лит-
ва, организирано от 
Международната фе-
дерация (International 
Powerlifting Federation). 
Емил записа опит от 
203.5 килограма в категория 
до 93 кг за младежи, при до-
сегашния световен рекорд 
от 203 кг.  22-годишният със-

тезател вдигна рекордната 
тежест в третия си опит. 

Преди да тръгне за Евро-
пейското в Литва, Емил по-

добри републиканския ре-
корд и вдигна от лег 206 кг. 
„В Литва реших да играя на 
сигурно. Можех и повече”, 
коментира световният шам-
пион пред „Народен прия-
тел“. 30 държави изпрати-
ли свои представители на 
състезанието и всяка от тях 
осигурява финансово сво-
ите състезатели, от които 
се изисква само едно - „да 
вдигат”. Нашата федерация 
“иска да направи същото, но 
няма възможности”, комен-
тира лаконично Кръстев. Въ-
преки това, българският от-
бор се представил на ниво. 
Българин е и абсолютният 
шампион в категория „мла-
дежи”. „Бяхме 5-6 души, за-
върнахме се с 10 медала за 

България в различните кате-
гории и с абсолютната титла 
за младежи до 23 години”, 
казва още Емил Кръстев, 
който, както и останали-
те българи, участва в прес-
тижното състезание на свои 
разноски.

Емил Кръстев е многокра-
тен шампион в републикан-
ските състезания, но това 
е неговата първа изява на 
международния подиум. Об-
щият резултат на айтозлия-
та от блестящото предста-
вяне - 768.5 кг го нареди 
на третото място в крайно-
то класиране, с разлика от 
само 5 кг от второто място. 
И всичко това - в надпрева-
ра с 16 най-изявени състе-
затели от Европа в катего-
рия “Mладежи”.

Питаме Емил как залата 
в Литва е реагирала на ре-
корда му. „Коментаторите в 
залата бяха изумени колко 
леко съм го направил - като 

за първи опит, а той беше 
трети. Всички бяха изнена-
дани”, смее се Емил, кой-
то вече си е поставил но-
вата ясна цел - Световно-
то първенство през месец 
юни догодина. Убеден е, че 
трябва да подобри светов-
ния си рекорд на Световно-
то, единственото, което за-

сега го спира са немалко-
то средства, които трябва 
да има за най-престижна-
та изява на планетата - за 
самолетни билети, хотел, 
екип и т.н.

„Сега ще почина и ще се 
фокусирам върху изпитите 
в университета, студент съм 
в специалността „Медицин-

ска рехабилитация” в Бур-
гас. Продължавам работа-
та си като треньор и с ак-
тивните тренировки. Една от 
целите ми през 2020 година 
е да възстановим айтоския 
клуб по силов трибой „Ат-
лас”, казва Емил Кръстев, 
който пази спомени за ус-
пехите на клуба, и за 2013 
година, когато в Спортна 
зала „Аетос” местните ен-
тусиасти организираха Ре-
публиканско състезание по 
силов трибой.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтозлията Емил Кръстев подобри световния рекорд 
по вдигане от лег на Европейското в ЛитваНашето момче е 

републикански 
шампион, готви 
се за Световното 
през юни 2020 
година

Айтос грейна в очакване на Коледа

Айтоският Дядо Ко-
леда

Читалищните джу-
дженца

Секунди преди да грейнат елхите!

Вокална група „Усмивка” Фойерверки в небето над Айтос



З А П О В Е Д 
 № РД-08-646

 гр. Айтос, 10.12.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във 
връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение 
№599 на Общински съвет Айтос, обективи-
рано в Протокол №41 от заседание на ОбС-
Айтос, проведено на 29.01.2019г., 

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем, за срок от 5 години, за хазартни 
игри и игрални автомати, на недвижим имот 
– частна общинска собственост, представля-
ващ бивша сладкарница „Детска радост”, с 
площ от 83.40 кв.м, находящ се в подблоко-
во пространство на ЖСК, в кв.119а, им.пл. 
№2056 по плана на гр.Айтос, ул.”Свобода”№9, 
при граници на имота: изток – улица, запад – 
частен имот, север – улица, юг – им.пл.№2057, 
актуван с АОС №152/08.12.1998г.

 2.Търгът да се проведе на 08.01.2020г. от 
10:00ч. в малката заседателната зала на Об-
щина Айтос.

3.Начална месечна тръжна цена 1167.60 лв. 
/хиляда сто шестдесет и седем лева и шест-
десет стотинки/ без ДДС, определена съглас-
но базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

4.Определям стъпка за наддаване – 
100.00лв./сто лева / без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 116.76 
лв. /сто и шестнадесет лева и седемде-
сет и шест стотинки/, който се внася в ка-
сата на Общината /стая №10/ или по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 07.01.2020г.

6.За обезпечаване изпълнението на за-
дълженията по договора за наем определям 

парична гаранция в размер на една месеч-
на наемна вноска, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. 
Внесената парична гаранция, след изтичане 
на срока на договора се освобождава, като 
не се начислява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна 
документация за провеждане на търга, съ-
държащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
 - Декларация за оглед на имота – прило-

жение №2
 - Декларация за условията на търга и про-

екто-договора – приложение №3;
 - Декларация за съгласие за събиране, 

използване и обработване на лични данни – 
приложение №4;

 - Тръжни условия;
 - Копие от Акт за общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
 - Договор за наем /проект/;
 Тръжната документация е на стойност 

30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС, която се 
закупува до 16:00ч. на 06.01.2020г. в Центъра 
за услуги и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да представят в 
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 
07.01.2020г. в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите към общината следни-
те документи:

 8.1. Заявление за участие в търга - при-
ложение №1; 

 8.2. Декларация за оглед на имота - при-
ложение №2;

 8.3. Декларация за условията на търга и 
проекто-договора - приложение №3;

 8.4. Декларация за съгласие за събиране, 
използване и обработване на лични данни - 
приложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. Документ за закупена тръжна доку-

ментация;
8.7. Юридическите лица – търговци, на-

ред с посочените горе документи, предста-

вят и ЕИК – съгласно Закона за Търговския 
регистър. Допустимо е представянето на из-
вадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър; 

8.8. Пълномощно с нотариална заверка на 
подписа, когато се участва чрез пълномощ-
ник. Допустимо е пълномощното да не се по-
стави в плика, а да се предаде на комисията 
на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност 
копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат фи-
зически и юридически лица. При участие на 
кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложе-
ните документи е необходимо да се постави 
фирмения печат. 

10. Оглед на имота да се извършва всеки 
ден до 16:00ч. на 07.01.2020г. 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 и преди подписването на договора 
спечелилият кандидат следва да внесе един 
месечен наем с ДДС и една гаранция по из-
пълнение на договора, в размер на един ме-
сечен наем.

12.В 7- дневен срок от сключване на до-
говора наемателят следва да представи за-
страхователна полица за сключена застра-
ховка, включително срещу природни бед-
ствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вест-
ник „Народен приятел”, електронната страни-
ца на Община Айтос и да се постави на ин-
формационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 
34 40 или в ЦУИГ на Общината.   

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

• Тел. 0879033671 - продава дву-
стаен апартамент -62 кв. м в Бур-
гас, к-с “Зорница”, етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 — Продава ма-
сивна двуетажна къща в град Ай-
тос – застроена площ 168 кв.м, на 
ул. „Гарова“ 12, с двор – обща площ 
на имота 511 кв.м.

• Тел. 0876103855 - продава земя 
в село Съдиево - 5 дка в регулация, 
над пътя за Аязмото.

• Тел. 0876 74 95 87 - Продава 
“Опел Мерива”-1,4 бензин, септем-
ври 2014, 43 хил. км пробег. Цена 
17 900 лв. Тъмносив металик, кли-
матроник, парктроник, мултифунк-
ционален волан, регулиране на во-
лана, автоматичен контрол на гу-
мите, автопилот, борд компютър и 
много други екстри. Много иконо-
мичен, перфектен.

• Продавам тристаен апарта-
мент в град Айтос - 68 кв. м, ет. 2, 
мазе - 12 кв. м. Цена 58 000 лв., тел. 
0882 24 93 90.

• Тел. 0885445426 - дава под наем 
квартира в приземен етаж за се-
мейство или за жена с деца.

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе 
- 1дка + бунгало, между “Военно 

стрелбище” и “Набожна къща”.
• Тел. 0898 440336 - Димитър, 

продава 3.200 дка дворно място в 
регулация - с. Малка поляна или 
заменя за недвижим имот или зе-
меделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - Прода-
ва лозе, УПИ І-490, кв. 32 “Про-
вадийско шосе”, 745 кв. м, нота-
риален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - Прода-
ва 2.5 дка празно дворно място в 
с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, до-
говор с EVN - 12 kW, партида за 
вода, скица с виза за строеж, но-
тариален акт.

• Тел. 0879590266 - Прода-
ва апартамент - 108 кв.м, на ул. 
“Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0888417267 - продава в По-
морие - Стария град: 

1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от цен-
търа, тухла, обзаведена, цена 
25800 евро, 

2. Помещение в центъра на По-
морие - стария град, до църквата, 
удобно за магазин, офис, ателие, 
20 кв. м, цена 23800 евро.

Малки обяви

Под мотото „Четенето е 
ключът към знанието и гра-
мотността“ преминава Сед-
мицата на четенето, която 
се провежда в библиоте-

ката на НЧ „Васил Левски 
1869” в Айтос. За поредна 
година през месец декем-
ври, Читалището отбеляз-
ва Седмицата с подходя-

щи инициативи. 
Гости на библиотеката 

бяха децата от ІV група на 
ДГ „Калина Малина”. Мал-
чуганите научиха, че в кни-

гите се крие особено оча-
рование – те ни носят зна-
ние, говорят с нас, дават 
ни добър съвет и стават 
наши приятели. Децата 

пяха песнички, рецитира-
ха стихчета, и искрено се 
развълнуваха от съдбата 
на героите от приказките, 
които им прочете секрета-
рят на Читалището Цвете-
лина Драгиева. Със стра-

хотни усмивки и светлина 
в очите децата си обещаха 
нова среща в библиотека-
та и с удоволствие се сни-
маха пред читалищната ко-
ледна елха.
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Седмица за четене преди Коледа

В Народно читалище „Васил Левски 1869” - Айтос

С библиотекаря Таня Купенова

Интересно е в Читалището

Пред читалищната елха

Важно съобщение
До всички граждани на община Айтос!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови 
отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321

Уважаеми съграждани,
На 16 декември 2019 година от 16:00 часа в СУ „Нико-

ла Й. Вапцаров“ ще се проведе Кръгла маса за диску-
сия на тема „Ролята на традиционните песен и танц за 
съхраняване на идентичността“. Дискусията ще включ-
ва въпроси относно ролята на различните видове ин-
ституции в сферата на културата, какви са ползите за 
общността от това етническата и националната иден-
тичност да бъдат ясно очертани в европейския кон-
текст. Каним всички, които проявяват интерес към те-
мата на дискусията.

Дейността се осъществява по проект „Идентичност 
в танц и музика“ по Ключова дейност 2 Стратегически 
партньорства, Сектор „Училищно образование“, Дого-
вор № 2019-1-BG01-KA229-062344_1.

Коледни благотворителни базари, конкурси и концерти 
през декември в Айтос

Програма:
12 декември 2019 г., 18.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869” “Сън в лятна нощ”, поста-

новка на Драматичен театър - град Търговище.  Вход с билети.
13 декември 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869” Благотворителен концерт 

“Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда - 2019”, със специалното участие на F.O. и 
Uessou, и местни състави и изпълнители.

13 декември 2019 г., НЧ „Васил Левски 1869”
Отчитане на резултатите от Читалищния конкурс за коледна картичка.
14 декември 2019 г., 16.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Художникът Иван Петров открива Седма самостоятелна изложба “Лъч светлина”
14 и 15 декември 2019 г., улица “Цар Освободител”
Благотворителен коледен базар на Тракийско дружество “1897 Пейо Киприлов” за 

набиране на средства за паметник на патрона Пейо Киприлов, който е в процес на из-
граждане.

16 декември, 17.30 часа, СУ “Никола Вапцаров”
Представяне на проектите на училището по Програма “Еразъм+”
16 декември 2019 г. , СУ “Никола Вапцаров” 
Благотворителен коледен базар в Актовата зала
17 декември 2019 г., 13.00 часа, площад “Свобода” (при лошо време - в Чита-

лището)
“Общински коледарски празник 2019” - Традиционно фолклорно надпяване, посвете-

но на коледните и сурвакарски празници, с участието на представителни групи на учили-
щата и читалищата в община Айтос.

18 декември 2019 г., 10.00 часа, Заседателна зала на Община Айтос
Тържествена церемония за награждаването на Спортист, Треньор и Отбор на Общи-

на Айтос за 2019 година.
19 декември 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Коледен концерт на художествените състави на Читалището
20 декември 2019 г., 10.00 часа, Средно училище “Христо Ботев” 
Благотворителен коледен базар 
20 декември 2019 г., 10.00 часа, Община Айтос
Коледарски поздрав на децата от ДГ “Пролет” към Общинска администрация - Айтос

Кръгла маса в СУ 
„Никола Вапцаров”



СУ „Никола Вапцаров“ 
представя проектите  

си по „Еразъм+”
Десета благотворителна 

кампания в „Христо Ботев”

И през тази седмица про-
дължава засаждането на де-
коративни дръвчета на ре-

новираните улици в град Ай-
тос. Само през тази година, 
до 10 декември, Общината 

е засадила над 150 дръвче-
та по улиците в града. Като 
към тях прибавим и засаде-
ните уникални видове в парк 
„Славеева река” по иници-
атива на Милен Георгиев и 
айтоски младежи, бройката 
набъбва. В аванс ще кажем, 

че и СУ „Христо Ботев” гот-
ви кампания за засаждане 
на дръвчета по свой проект 
и със съдействието на Дър-
жавно горско стопанство – 
Айтос. С тези инициативи 
Айтос се нарежда между 
градовете, в които активно 

се залесява - достойно про-
тиводействие на замърсява-
нето на въздуха и климатич-
ните промени. 

След като през минала-
та седмица 45 лиродендро-
на бяха засадени на улица 
„Стефан Караджа”, на 9 де-
кември с нови 45 дръвчета 
се поздрави друга айтоска 
улица с име на революцио-
нер - „Панайот Волов”. Но-
возасадените дръвчета са 
от вида шестил - листопад-

но дърво с широка корона. 
Специалистите твърдят, че 
шестилът е избран, тъй като 
няма да надига тротоарни-
те настилки с кореновата 
си система.

Млади дръвчета предстои 
да бъдат засадени и на дру-
ги градски улици - там къде-
то са премахнати изсъхна-
лите или сериозно надига-
щите тротоарните плочки.

НП

240 кг пластмасови ка-
пачки транспортира Общи-
на Айтос до Бургас предко-
ледно.  Чувалите с капачки 
са събрани от деца и граж-
дани, в кампанията “Голямо-
то сърце на Айтос”. 

Ще припомним, че „Сър-
цето” беше монтирано в 
центъра на града точно пре-
ди една година и на 26 но-
ември 2018 година беше да-
ден официалният старт на 
кампанията. Цяла година 
айтозлии го пълнят с пласт-
масови капачки, които Об-
щината има грижата да съ-
бира и транспортира до об-
ластния град.

„Голямото сърце на Ай-
тос” стана символ на искре-

ното желание на айтозлии и 
децата на Айтос да се вклю-
чат в една изключително 
благородна кауза. Преди го-
дина, организатори на ини-
циативата бяха общинските 
съветници от ГЕРБ и кметът 
Васил Едрев. Хора от всич-
ки възрасти, във всички ча-
сове на деня поставят в 
„Сърцето” пластмасови ка-
пачки с желанието да пома-
гат за закупуването на ре-
анимобил с оборудване за 
бебета. 

Община Айтос благода-
ри на всички айтозлии, ко-
ито се включиха в кампа-

нията, която ще продължи 
и през новата 2020 година. 
От администрацията напом-
нят, че гражданите могат да 
поставят всякакви капачки: 
от вода, безалкохолни на-
питки, козметика, паста за 
зъби, перилни и почиства-
щи препарати, дори пласт-
масовата среда на шокола-
довите яйца. 

НП

За десета поредна годи-
на СУ „Христо Ботев” ор-
ганизира дарителска бла-
готворителна кампания 
„Лесно е да бъдеш добър”, 
в помощ на деца в нерав-
ностойно положение и 
инициативата „Българска 
Коледа”. С наближаване-
то на коледните и нового-

дишните празници с ус-
мивка си припомняме оне-
зи хубави неща, които сме 
направили, за да бъде све-
тът малко по-добър.

Нека отворим душите и 
сърцата си и да съживим 
мечтите на децата в нужда! 
Подкрепяйки благотвори-
телните инициативи, Вие 

помагате на всички деца, 
които имат нужда от наша-
та обич и съпричастност. 
Защото няма нищо по-ху-
баво от това, да превър-
неш една детска мечта в 
действителност!

За да бъде Коледа свя-
та, е нужно да бъдем до-
бри!

Присъединете се към 
дарителската кампания, 
като посетите благотво-
рителния базар – “Лес-
но е да бъдеш добър” 
на 20.ХІІ.2019 г. от 10.00 
часа, СУ ”Христо Ботев” 
База 1.

СУ „Христо Ботев” - 
град Айтос
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В помощ на деца в неравностойно положение 
и инициативата „Българска Коледа”

7×ô

240 кг пластмасови капачки 
събра предколедно Айтос

Екипът на „Бъди човек - Айтос”

Към айтозлии!

За поредна година младежкият екип на „Бъди човек - Айтос” орга-
низира кампания `2019 - „Подари коледна вечеря на пенсионер в нуж-
да”. Традиционният благотворителен концерт за набиране на сред-
ства за кампанията ще бъде на 13 декември тази година, в салона 
на Читалището в град Айтос, от 17.30 часа, със специалното учас-
тие на F.O. и Uessou. Както винаги, в концерта ще се включат и мест-
ни състави. 

Раздаването на хранителните пакети на нуждаещите се възраст-
ни хора сме планирали за 21 декември 2019 година.

Нека да направим едно малко предколедно чудо - да стоплим с внима-
ние и с празнична вечеря самотните възрастни хора! Включете се!

Елате на концерта, бъдете част от благородната инициатива, 
която е вече традиция за Айтос!

Седмица за четене преди Коледа

Уважаеми съграждани,
На 16 декември 2019 година от 17:30 часа в СУ „Ни-

кола Й. Вапцаров“ ще се проведе представяне на про-
ектите на училището по програма „Еразъм+“ на Евро-
пейския съюз пред училищната общност. Каним всич-
ки, които проявяват интерес към проектната дейност 
на училището.

Ще бъдат представени проектите „Рамо до рамо“ по 
Ключова дейност 1 Мобилност за граждани, Сектор „Учи-
лищно образование“, „Идентичност в танц и музика“ и 
„Музика и изкуства сред природата“, по Ключова дей-
ност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищ-
но образование“.

Общината засади над 150 дръвчета 
на реновирани айтоски улици

Кампанията „Голямото 
сърце на Айтос”продължава

Пълним с обич и надежда „Голямото сърце на 
Айтос”

Натоварени....

240 кг отчита вез-
ната



В „България търси талант” 
по бТВ журито беше във въз-
торг от изпълнението на та-
лантливата Валериа Войко-
ва и натисна първия златен 
бутон за нея. Битката за „Та-
ланта на България” обаче, 
тепърва предстои. На фина-
ла, за гласовете на зрители-
те ще спорят 12 таланти. За 
да спечели Валериа прес-
тижната телевизионна над-
превара трябва да я подкре-
пим и да гласуваме! 

Да го направим на 15 де-
кември, в неделя, началото 
е от 20.00 часа!

Айтозлии, нали не е труд-
но да покажем, че сме общ-
ност, която с искрено жела-
ние ще подкрепи това Го-
лямо дарование с айтос-
ки корен!

НП
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СУ “Никола Вапцаров” организира 
първите олимпийски игри в училище

На финала на „България търси 
талант” по бТВ - на 15 декември

8

Айтозлии, да гласуваме за Валериа

Таня Атанасова 
ПEТКОВА

За няколко дни СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров“ 
се превърна в столица на 
първите олимпийски игри 
в училище. Просторна-
та ни сграда събра атле-
ти и спортни запалянко-
вци от всички детски гра-
дини. Малките шампиони 
от подготвителните групи 
на ДГ „Славейче“, „Про-
лет“, „Здравец“ и „Радост“ 
се състезаваха по правила-
та на олимпиадата, просла-
вяйки всемирната доброде-
тел на спорта! 

 Децата бяха посрещна-
ти от любимите си герои 
Астерикс, Обелиск, Влюбе-
никс, Брут (синът на импе-

ратора), гръцката принце-
са Ирина и нейният баща – 
царят на Гърция, които тър-
сеха магическия елексир. 
С тяхна помощ малчугани-
те се състезаваха в чети-
рите олимпийски дисципли-
ни, изкачваха препятствия, 
преминаваха през тунели, 
хвърляха топки в цел, сгло-
бяваха пъзели и благода-
рение на виртуалните очи-
ла откриха къде магьосни-
ците са скрили гърнето с 

вълшебната отвара! 
На закриването на игрите 

всеки спортист получи ме-
дал за достойно представя-
не! Благодарим на дирек-
торите и учителите от дет-
ските градини, на малчу-
ганите от подготвителните 
групи, както и на родите-
лите, затова че се отзова-
ха на поканата ни! Всички 
заедно подарихме на деца-
та едно незабравимо при-
ключение!

Децата от четири детски градини 
се състезаваха в четири 
олимпийски дисциплини

“С много труд в един 
неделен следобед под-
редихме в нашето учили-
ще изложба на предме-
ти от старите ракли. Де-
цата проявиха интерес, а 
родители, баби и дядовци 
се разровиха - и изложба-
та е вече факт. Благодаря 
на петокласниците Гер-
гана Кузманова, Ивайла 
Стефанова, Еда Юмеро-

ва, Мариана Димова, Сте-
фан Александров, Иве-
лин Войнов и на шесток-
ласниците Галена Спасо-
ва и Самуил Щерев за по-
ложените усилия да въз-
кресим мигове от българ-
щината за всички учени-
ци от СУ „Христо Ботев”. 
Това каза за „Народен 
приятел“ Татяна Йотова - 
учител по български език 

и литература и ръководи-
тел на проект „От старите 
ракли”. Изложбата е под-
редена във фоайето на СУ 
„Христо Ботев” и е част от 
предколедните инициати-
ви на училището. Благо-
дарност Йотова поднася 
и към всички, които участ-
ват с експонати в училищ-
ната изложба.

НП

Преди Коледа - 
изложба „от 
старите ракли“ в 
СУ „Христо Ботев“

Валериа не скри вълнението си на сцената на “България търси талант”, кога-
то журито я оцени със златен бутон

Зад кулисите - с един от водещите на предава-
нето


