
По нареждане на 
кмета Васил Едрев, 
който е и ръководител 
на Общинския кризи-
сен щаб, на сайта на 
Община Айтос е ак-
тивна нова  Единна ин-
формационна систе-
ма (ЕИС), която дава 
отговори на всички въ-
проси за COVID-19. 

Общинската админи-
страция създаде плат-
формата в партньор-
ство със SAP Бълга-
рия, за да бъдат даде-
ни отговори на много-
то въпроси от гражда-
ните за вируса и мер-
ките за неразпростра-
нението му. 

Може да я откриете 
на сайта на Общината 
на адрес https://www.
aytos.bg, системата е 
изградена с безвъз-
мездното съдействие 
на SAP България, фи-
лиал на световния со-
фтуерен лидер SAP SE 

у нас. Платформата е 
достъпна през офици-
алната страница и пре-
доставя за гражданите 
кратка, точна и актуал-
на информация по ос-
новните въпроси – как-
во да правим, ако има-
ме съмнения, че сме 
били в контакт със за-
разени лица, какво да 
правим, ако сме въз-
растни или труднопо-
движни хора, какво 
да правим, ако имаме 
деца, ако скоро сме 
се завърнали от чуж-
бина и др.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтоската земедел-
ска кооперация  „Един-
ство” направи дарение 
за „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
в размер на 7000 лева за 
предпазни облекла и кон-

сумативи на лекарите и 
медицинския персонал на 
болницата. „На първо вре-
ме даряваме тази сума, 
оставаме в готовност да 
подкрепяме болницата”, 

заяви пред общинско-
то издание Панайот Ко-
торов, председател на  
ЗКПУ „Единство” - Айтос.

Покрай дарението, „На-
роден приятел“ научи, че 
кооперацията не е спи-
рала работа. Всички ра-
ботници са „на линия”, 
осигурени с предпазни 
средства, в момента сеят 
слънчогледа, изпълняват 
се и всички други пролет-
ни мероприятия. „Най-го-
лямото ни притеснение е 
докога ще продължи из-
вънредното положение 
в страната, защото през 
месец май трябва да бе-
рем черешите, а те се бе-
рат с много хора, за ко-
ито ние сме отговорни и 
длъжни да спазим всич-
ки санитарни изисквания. 
След черешите трябва да 
влезем в жътвата и да 
приберем зърното в хам-
барите. Като цяло пред-
стои усилена селскосто-
панска работа”, заяви 
още Которов. Той се на-
дява до средата на май 
забраните да паднат, за 
да може „всичко от поле-
то да се прибере”.

НП
За решенията на Щаба и обстановката  

в община Айтос, четете на стр. 3

Информационната платформа на адрес: https://www.aytos.bg дава кратки и ясни отговори на всички питания

Община Айтос създаде Единна информационна 
система за въпроси на гражданите за COVID-19

ЗКПУ „Единство“ с изключителен 
дарителски жест за МБАЛ - Айтос

В кооперацията всички работят, надяват се 
забраните да паднат до черешовата кампания

Кметът на Община Айтос

Панайот Которов и д-р Паруш Парушев разгова-
рят за нуждите на болницата



част от Закона за из-
вънредното положение:

- Срокът на валидност на 
лични карти и СУМПС, изти-
чащи в периода 13.03.2020-31
.10.2020 се удължава с 6 месе-
ца. Документите остават ва-
лидни - съответно лична кар-
та и СУМПС на територията 
на Република България.

- Могат да се издават нови 
документи и преди изтичане 
на този 6 месечен срок.
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Не вдигнаха пейките - има табели за забрана

СъобЩение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелни-

те семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с назем-
на техника, както следва:

1. На 03.04., 04.04. и 05.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще из-
върши третиране на пшеница, ечемик и овес както следва: 1375 дка в местността Карапелит, земли-
ще град Айтос, 1000 дка в местността Карамеше, землище град Айтос, 720 дка в местността Азмака, 
землище с. Съдиево, 150 дка в местността Домуз орман, землище с. Съдиево, 220 дка в местността 
Боаза, землище с. Малка поляна, 70 дка в местността Кираджика, землище с. Пирне с препаратите 
„Суми Алфа“ и „Диамант макс“  и листен тор „Грийн актив“ и „Лумбреко“. 

2. На 06.04., 07.04. и 08.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев 
ще извърши третиране на пшеница, ечемик и рапица на 1550 дка в местността Карапелит и 380 дка 
в местността „Българовски сърт П“, находящи се в землището на град Айтос с препаратите „Суми 
Алфа“  и „Диамант макс“ и листен тор „Грийн актив“ и „Лумбреко“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазва-
не на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Мерки на 
МВР в 

извънредна 
ситуация

Различно от бургаското 
е решението на Общин-
ския кризисен щаб - Айтос 
във връзка с опасност-
та от разпространението 
на коронавируса при съ-
бирането на групи хора 
по пейките в градинките. 
Вместо да се харчат пари 
и човешки труд за вдигане 

на тежките каменни пей-
ки, и съответно връщане-
то им обратно след вре-
ме, Щабът реши да бъдат 
поставени забранителни 
табели за сядане, с ука-
заната глоба за ползва-
нето им.

Както вече е известно, 
има заповеди на министъ-

ра на здравеопазването и 
на кмета на общината да 
се преустановят до второ 
нареждане посещенията 
в парковете и градинките, 
което означава, че е абсо-
лютно забранено и съби-
рането на хора по пейки-
те и около тях. 

НП

На редовното си заседание днес, на 26 март 2020 г., Общинският кризисен 
щаб - Айтос взе решение да открие дарителска сметка за подпомагане на 
дейностите на Щаба, болницата, институциите и службите в условия на из-
вънредна ситуация, свързана с COVID-19.

Дарителската сметка за дейностите, свързани 
с неразпространението на коронавируса е:

Банка: „Алианц Банк България” АД - ФЦ Айтос
IBAN: BG18BUIN95618400447535

BIC: BUINBGSF
Код за вид плащане: 44 51 00

Всеки дарител ще получи Договор за дарение в Центъра за услуги и 
информация на граждани в сградата на Община Айтос. 

Общинският кризисен щаб се задължава да използва даренията, съобраз-
но своите решения, свързани с опазването на живота и здравто на гражда-
ните от община Айтос

Дарителят има право да получи информация относно целесъобразното из-
ползване на предоставените финансови средства.

СъобЩение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелни-

те семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с назем-
на техника, както следва:

На 04.04, 05.04 и 06.04.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ - Айтос ще извърши трети-
ране на рапица както следва: 330 дка в местността Лясковско шосе,  и местността Могилата, земли-
ще град Айтос, 1300 дка в местността Карамеше и местността Стамбол сърта, землище град Айтос, 
270 дка в местността Хамам дере с препаратите „бор“, „евур“ и „епсо Топ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазва-
не на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

обЩинА АйТоС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 година вече са изчисле-

ни и информацията за тях е налична на адрес: 
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен в годишните данъчни 

съобщения, а може и да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълно-
мощно лице в отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, 
BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъчно плащане във вся-

ка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДСК» ЕАД на територията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административно обслужване или 

при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация 

на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. 
За улеснение на данъкоплатците, на касите на отдела има инсталиран ПоС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. За тези плащания не 
се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъ-
ка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2020г. Втората вноска се вна-
ся в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се прави отстъпка от 5 
на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по 
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда 
на ДОПК.

• Тел. 0899 18 29 60 - дава под наем апарта-
мент в град Айтос, срещу ПГСС „Златна нива” 
- две стаи с кухненски бокс, на V-я етаж. из-
годно!

• Тел. 0895 65 62 09 - продава имот в с. Пирне 
- селскостоопанска сграда и къща за живеене.

• Тел. 0894 411125 - продава 3 дка земя, 500 
кв.м постройка в регулация с нотариален акт.

• Тел. 0879033671 - продава двустаен апарта-
мент - 62 кв. м в Бургас, к-с “Зорница”, етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 - продава масивна двуетаж-
на къща в град Айтос - застроена площ 168 кв. м, 
на улица „Гарова» 12, с двор -  обща площ на имо-
та 511 кв. м. 

• Тел. 0882 24 93 90 - продава тристаен апар-
тамент в град Айтос - 68 кв. м, ет. 2, мазе - 12 кв. 
м. Цена 58 000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе - 1дка + бунга-
ло, между „Военно стрелбище” и „Набожна къща.

• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 3.200 дка 
дворно място в регулация - с. Малка поляна или за-
меня за недвижим имот или земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава лозе, УПИ І-490, 
кв. 32 “Провадийско шосе”, 745 кв. м, нотариа-
лен акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 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, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Боруков” 18. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0888417267 - продава в Поморие - Ста-
рия град:  1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 мин. от пла-
жа и на 5 мин. от центъра, тухла, обзаведена, цена 
25800 евро, 2. Помещение в центъра на Поморие - 
Стария град, до църквата, удобно за магазин, офис, 
ателие, 20 кв. м, цена 23800 евро.

Малки обяви

Общинският кризисен щаб - 
Айтос откри дарителска сметка 

за подпомагане на мерките 
срещу COVID-19 на територията 

на община Айтос

Севим Али - 
народен пред-
ставител от 44-
ото Народно съ-
брание, дари 
предпазни мас-
ки за „МБАЛ“ 
ЕООД и „МЦ І“ 
ЕООД - Айтос 
на стойност 1000 
лева. Общински-
ят кризисен щаб 
благодари на на-
родния предста-
вител за жеста 
към айтоската 
болница.



На 1 април кметът Васил 
Едрев събра на работно 
заседание Общинския кри-
зисен щаб. Стана ясно, че 
до 1 април няма гражданин 
на община Айтос, който да 
е дал положителна проба 
за коронавирус. 

На 31 март, в Инфекциоз-
но отделение на МБАЛ - Ай-
тос са настанени двама от 
членовете на семейство от 
с. Добромир, община Руен, 
което преди няколко дни 
беше тествано за COVID-
19 и резултатите от проби-
те бяха положителни. За-
боляването и при двамата 
пациенти протича в мно-
го лека форма, каза упра-
вителят на МБАЛ - Айтос  
д-р Паруш Парушев.

Към 1 април 190 лица в 
община Айтос са поставе-
ни под карантина. На част 
от лицата карантината из-
тича до дни. Това са хора, 
които работят в чужбина и 
техни близки. Процесът е 
динамичен, едни излизат 
от карантина, други прис-
тигат. Статистиката за ка-
рантинираните се води от 
РЗИ, полицията следи за 
спазването на карантин-
ните мерки. 

За целия период на из-
вънредно положение, има 
само една преписка за 
лице, неустановено на мяс-
тото, на което се провеж-
да карантината му. Става 
дума за възрастна жена, 
която нарушила каранти-
ната, за да види внучето 
си, докладва пред кмета и 
щаба вр. и. д. началник на 
РУ-Айтос Севгин Али.

За всеки район в града 

и селата са сформирани 
полицейски екипи, които 
проверяват по списък ли-
цата под карантина в своя 
район. Технологията по на-
блюдението включва - по-
лицейският екип всеки ден 
да посещава дома на лице-
то, което е под карантина 
и да му звъни по телефона, 
за да потвърди, че е вкъ-
щи. След това го прикан-
ва да се покаже на прозо-
рец или тераса. Полицей-
ските служители си тръг-
ват, едва след като са се 
убедили, че лицето спазва 
карантината. 

От полицията докладва-

ха още, че са взети всич-
ки мерки да няма струп-
ване на хора в периода 
на раздаване на пенсии-
те и в храмовете в дните 
около Великден. Срокът 
за раздаването на пенси-

ите е удължен до 23 април, 
стана ясно още на заседа-
нието. 

Общината ще снабдява 
управлението с всички не-
обходими материали и го-
риво, за да бъдат предпа-

зени полицейските служи-
тели, и за да могат ефек-
тивно да изпълняват за-
дълженията си, заяви кме-
тът Васил Едрев.

Стана ясно още, че на те-
лефоните на Щаба 20 души 

са заявили готовност да 
станат доброволци в по-
мощ на самотни възраст-
ни хора. Засега на горе-
щия телефон за граждани 
няма постъпили молби за 
помощ и подкрепа от стра-
на на възрастни и трудно-
подвижни граждани. 

Интерес засега липсва, 
вероятно защото обхватът 
на социалните услуги в об-
щина Айтос е голям. Нон-
стоп работят Домашният 
социален патронаж и Об-

ществената трапезария, 
които осигуряват топла 
храна за близо 250 души. 
Проектът за патронажна 
грижа също е в действие и 
включва възрастни и хора 
с увреждания, които полу-
чават ежедневна грижа в 
домовете си.

МБАЛ - Айтос има необ-
ходимите защитни облек-
ла, очила, маски, калцу-
ни и ботуши. „Засега има-
ме предпазни средства”, 

докладва още д-р Пару-
шев. Очаква се и заявена-
та от болницата поръчка 
за шлемове и медицински 
средства. 

Щабът реши още, освен 
директните дарения към 
МБАЛ, средствата, които 
постъпват по дарителска-
та сметка на Щаба, прио-
ритетно да се използват за 
нуждите на болницата и за 
подкрепа на самотни въз-
растни хора.

НП

УВАЖАЕМИ СЪ-
ГРАЖДАНИ, 

Днес е време, в 
което се налага да 
бъдем отговорни и 
съпричастни! Молим 
всеки, който има въз-
можност да се вклю-
чи в нашата иници-
атива да подкрепим 
тези, които работят 
на първа линия при 
борбата с коронави-

руса. Пикът на пандемия-
та от коронавирус COVID-
19 тепърва предстои. На 
този етап закупихме пред-
пазни и защитни облекла: 
ръкавици, маски, престил-
ки и др. за персонала на 
МБАЛ - град Айтос, от ко-
ито те наистина се нужда-
ят. Сумата е от събраните 
средства от проведения 
коледен базар в СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров” - 
град Айтос. Тя е малко над 
2300.00 лв. Призоваваме 
гражданите и приятелите 
на град Айтос да приеме-
те идеята за подкрепа на 
специалистите, които про-
дължават да работят въ-
преки условията!

Ако сте готови да се 
включите в добровол-
ческата ни инициатива 
може да внесете сумата 
по сметката на Училищно-
то настоятелство.

Уникредит Булбанк 
BIG: UNCRBGSF 

IBAN: BG67UNCR70001523571268
В платежното нареждане е необ-

ходимо да се впише: Сумата се вна-
ся за дарение на МБАЛ – град Айтос 
– КОВИД – 19.

На всеки участвал ще бъде издаде-
но свидетелство за дарение.

Нека бъдем добри и отговорни!
Благодарим Ви!
Бъдете здрави!
Благодаря!

С уважение,
Ирина Вътева
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Полицейски екипи следят 190 
под карантина в община Айтос
От заседанието на Щаба на 01.04.2020 г.

На първа линия - д-р Павлина 
Попова - завеждащ Инфекциозно 
отделение на МБАЛ Айтос

За болницата в условията на извънредно по-
ложение

Управителят на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД д-р Паруш Парушев 
поднася благодарността на медицинския екип на болницата 
към Училищното настоятелство и педагогическите специали-
сти на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос и лично на председа-
теля на настоятелството Росица Долапчиева за изключител-
ното съдействие и подкрепа, за грижата и финансовия жест 
към болницата в условията на извънредно положение в стра-
ната. Закупени са предпазни и защитни облекла, ръкавици, 
маски и др. за персонала на МБАЛ - Айтос. Сумата е от съ-
браните средства, от проведения коледен базар в СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров” - град Айтос. Тя е малко над 2300.00 лв. 
Д-р Парушев поднася благодарност и към бизнесмена Ми-
тко Щирев, който дари пералня за нуждите на „МБАЛ - Ай-
тос“ ЕООД.

НП

С благодарност към работата на лекари, сестри и са-
нитари от „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, на 31 март кметът Ва-
сил Едрев и заместник-кметът Мариана Димова приведо-
ха лични средства в размер на 2000 лева в дарителската 
сметка на Общинския кризисен щаб. Щабът има задълже-
нието да разпределя дарените средства за противоепи-
демичните мерки на територията на общината. 

Волята на дарителите е средствата да бъдат използва-
ни за отделението в „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, определено 
за лечение на пациенти с COVID–19.  

Дарение в размер на 1000 лева, на 31.03.2020 г. напра-
виха по сметката на Общинския кризисен щаб и общин-
ските съветници от ГЕРБ - Айтос. Волята на дарителите 
е средствата да бъдат използвани на нуждите на „МБАЛ 
- Айтос“ ЕООД, за ограничаване на разпространението 
на COVID–19. 

НП

Кметът и съветниците 
на ГЕРБ-Айтос с лични 
дарения за болницата

МБАЛ - Айтос благодари 
на дарителите

Призив от Училищното настоятелство и педагогическите 
специалисти от СУ „Никола Йонков Вапцаров” - град Айтос



Росица Долапчиева - пред-
седател на Училищно насто-
ятелство на СУ „Никола Ва-
пцаров” – Айтос, съобщи за 
вестник „Народен приятел“, 
че 20 училища от община 
Руен искат да се присъеди-
нят към призива на вапца-
ровци за финансова подкре-
па на МБАЛ – Айтос. Учили-
щата ще внесат своите да-
рения по сметката на Об-
щинския кризисен щаб, на-
учи още вестник „Народен 
приятел“. Дарителски жест 
за айтоската болница на-
прави и ОУ „Христо Ботев” 
- с. Мъглен с директор Зор-
ка Петкова.

Щабът поднася благодар-
ност както на училищата, 
така и на всички дарители, 
които с желание и отговор-
ност дадат своята финансо-
ва подкрепа за противоепи-
демичните мерки на терито-
рията на община Айтос.

НП

- Госпожо Вътева, 
като директор на СУ 
„Никола Вапцаров” - 
град Айтос, как се спра-
вяте с организиране-
то на учебния процес в 
електронна среда?

- Не бяхме подготвени 
за това предизвикател-
ство. Работата в извън-
редно положение ни из-
прави пред редица про-
мени в организацията, 
методите и средствата на 
работа. Колегите ми се 
справиха отлично. Ведна-
га предприеха мерки за 
стартиране на електрон-
ното обучение. Започна-
ха плахо да използват но-
вите образователни плат-
форми, съобразяваха се 
с нормативните изисква-
ния. Сега, две седмици 
след началото на обуче-
нието в електронна сре-
да, мога да заявя, че със 
сигурност нашите учите-
ли са „машини”, както са-
мите те се наричат.  

- Кои образовател-
ни платформи използ-
вате?

- Без проблем учите-
лите използват Google 
Classroom. Стартират и 
обучение с новата плат-
форма Microsoft Teams, 
но за момента има някои 
проблеми, които надявам 
се, че ще се разрешат. 
Много от педагогически-
те специалисти се обе-
диниха около идеята да 
продължим да ползваме 
подобни образователни 
ресурси и в бъдеще.

- Как се справят уче-
ниците и техните ро-
дители? 

- Стават все по-добри, 
но всички искат отново 
децата да са в училищ-
на среда. Имаха затруд-
нения с регистрациите в 
образователните плат-
форми. Всички се учих-

ме и продължаваме да 
се учим заедно - учите-
ли, родители и деца. Уче-
ниците участват активно, 
присъстват в електрон-
ните уроци. Винаги има 
и такива, които решават 
да си отпочинат за мал-
ко, но учителите и роди-
телите подхождат изклю-
чително отговорно и раз-
решават въпроса. 

- Какво предстои през 
следващата седмица?

- Вече преподаваме 
нов учебен материал. 
Подготвяме се за пред-
стоящите външни оценя-
вания и държавни зре-

лостни изпити. Ще про-
дължим обучението в 
електронна среда и ще 
търсим най-добрата об-
разователна платформа 
за тази цел.

- Какво бихте казали 
на своите колеги, уче-
ници и техните роди-
тели?

- Да бъдат здрави! Със 
сигурност тази кризисна 
ситуация ни сплоти.  

Желая на колегите си 
да бъдат все така отго-
ворни, знаещи, можещи 
и търсещи професиона-
листи!

На родителите бих ис-

кала преди всичко да 
благодаря за отзивчи-
востта, търпението и раз-
бирането, което проявя-
ват в настоящия момент. 
Вече имаме няколко бла-
годарствени писма от ро-

дители, за които искам да 
им благодаря. Без тях ние 
не бихме могли да постиг-
нем целите си. 

А на учениците бих по-
желала да имат търпени-
ето да останат още мал-

ко затворени по домове-
те си. Да учат, да се ста-
раят и да се стремят към 
по- добри резултати.  

Заедно можем да по-
стигнем много!

НП
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Учители и ученици се справят отлично  
с електронното обучение. Благодаря им!

Ирина Вътева - директор на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос пред вестник „Народен приятел“:

Училищните настоятелства с 
дарителска кампания за COVID-19

Ирина Вътева - директор на СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос

Училищният двор е пуст, но учебният процес върви нонстоп в мрежата

Училищното настоятелство и педагозите на СУ „Никола Вапцаров” дариха на 
болницата 2300 лева, събрани от Коледния базар на училището

В края на  март, 
в град Бургас се 
проведе Национа-
лен конкурс за ри-
сунка „Водата - из-
вор на живот”, къ-
дето нашият малък 
художник, но с го-
лям талант, Емил 
Филипов, се кла-
сира на престиж-
ното Второ място. 
Гордеем се с теб, 
Емо! Бъди здрав 
и  п р о д ъ л ж а -
вай да твориш! 
Пожелаваме ти ус-
пех на предсто-
ящия Национален 
конкурс, посве-
тен на Великден! 
Ти можеш и ще ус-
пееш да вървиш 
напред и нагоре! 
Вярваме в теб!

ПГСС „Златна нива” 
с повод за гордост!

20 училища от община Руен 
откликнаха на призива на вапцаровци

Росица Долапчиева - председател на Училищното 
настоятелство на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос


