
След като провери ре-
монтът на пътя Айтос-Про-
вадия и инспекитира ра-
ботата в завода „Нурсен“ 
в село Люляково, през ми-
налата седмица министър-
председателят Бойко Бо-
рисов посети новата Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води в Айтос. С 
премиера бяха заместник-
министърът Николай Нан-
ков, народният представи-
тел  Ивелина Василева и 
кметът на Община Бургас и 
заместник-председател на 
ГЕРБ Димитър Николов. По-
срещнаха ги кметът на Об-
щина Айтос Васил Едрев и 
граждани, научили за визи-
тата на премиера.

“Много неща построихме 
в цяла България. Нашите 
опоненти искат да ни изло-
жат, да ни запомнят хората 
с лошо. Но ние толкова сме 
направили, че можем все-
ки ден да показваме нещо 
ново. А те могат всеки ден 
да показват какво не са по-
строили. Затова и преди да 
дойдем на власт, Айтос ня-
маше пречиствателна стан-
ция и отпадните води се из-
ливаха в морето. Оставяме 
на другите да говорят по со-
циалните мрежи лоши неща 
за нас. Ние строим и показ-
ваме направеното. Това е 
нашият подход и така ще ни 
запомнят”, заяви министър- 
председателят в Айтос.

Премиерът разгледа Пре-
чиствателната станция, коя-
то обхваща целия град и е на 
стойност 19 млн. лв. - осигу-
рени по ОПОС. Съоръжени-
ето предоставя най-съвре-
менната технология за ця-
лостно пречистване на от-
падните води и е от изклю-
чителна важност за целия 
район. „Проектът е изключи-
телно качествено изпълнен. 
Инсталацията е прекрасна, 
извършва се пълно пречист-
ване. С тази станция вече и 
Айтос се включва в населе-
ните места, които са напъл-
но обезпечени. Преди това 
отпадните води отиваха в 
Черно море“, обясни на-
родният представител Иве-
лина Василева. Премиерът 
се запозна с ръководите-
ля Славчо Топалов и с еки-
па на ПСОВ-Айтос, 16 души 
с различни специалности, 
предимно млади хора.

Борисов подкрепи ини-

циативата на кмета Васил 
Едрев за цялостното обно-
вяване на градската гради-
на и проекта за строител-

ството на нова детска гра-
дина за 120 деца в Айтос. 
„Щом имате деца ще стро-
им детска градина. За дет-

ски градини, само в София 
сме дали 65 000 000 лв. “, ко-
ментира Борисов. 

„Планина, прохлада, кра-
сота, хубав е Айтос. Палиш 
колата и за 15 минути си 
на плажа”, възхити се пре-
миерът на гледката, която 
се открива от най-висока-
та част на пречиствателно-
то съоръжение. Сега една 
от основните посоки на ра-
бота на правителството ще 
е водната карта на страна-
та. „Трябва да наблегнем на 
нови язовири, за да се спра-
вим със сушата“, заяви още 
Борисов.

Визитата на Бойко Бори-
сов в Айтос не беше офи-
циално обявена, въпреки 
това новината беше стигна-
ла до десетки айтозлии, ко-
ито дойдоха да го посрещ-
нат. „Само да не подава-
те оставка!”, настояха при-
състващите.

НП
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Изключително висока беше активността 
на новите частични избори за кмет в село 
Карагеоргиево миналата неделя. 65% от 
избирателите отидоха до урните в двете 
избирателни секции на 27 септември, по-
казват данните на ОИК-Айтос. 

След като на балотажа на местни избо-
ри - 2019, разликата между кандидатите на 
ПП „ГЕРБ“ и ДПС се оказа само два гла-
са в полза на ГЕРБ, близо година по-къс-
но карагеоргиевци  за трети път трябваше 
да избират кмет. Спорът отново беше меж-
ду кандидатите на ПП „ГЕРБ“ - Метин Ни-
хатов Латифов и на ДПС - Зюмбюл  Акиф 
Ахмед.  Със 117 гласа повече, изборите 
категорично спечели кандидатът на ГЕРБ 
- Метин Латифов.

Към 10.00 часа, вота си за кмет бяха уп-
ражнили 15.88% от избирателите, към 12.30 
часа, активността беше вече 37.98%, а в 
17.30 часа за кмет на селото бяха гласу-
вали 61.9%. В края на изборния ден, ре-
зултатът беше повече от категоричен. За 
Латифов гласуваха 417 избиратели, срещу 
300 гласа за кандидата на ДПС Зюмбюл 
Ахмед. 65% избирателна активност беше 
регистрирана в края на изборния ден.

Два дни преди вота, Метин Латифов 

имаше възможност лично да благодари 
на министър-председателя Бойко Бори-
сов за новия многофункционален спортен 
комплекс в селото, за големия проект за 
цялостна подмяна на ВиК-мрежата, как-

то и за финансирането на най-новия об-
щински проект за „Корекция и изгражда-
не на пасарелки и водосток на западното 
дере в село Карагеоргиево” на стойност 
652 339 лв. Благодарностите на карагеор-

гиевци, Латифов поднесе по време на по-
сещението на министър-председателя в 
Пречиствателната станция за отпадъчни 
води в Айтос.

НП

Правим и показваме  
направеното - това е нашият подход
Бойко Борисов в Айтос: 

Категорична победа на ПП „ГЕРБ“ на 
изборите за кмет в Карагеоргиево

Метин Латифов е новият кмет на селото, със 117 гласа пред кандидата на ДПС

Метин Латифов 

Премиерът подкрепи проектите на 
кмета Васил Едрев за обновяването  
на градския парк и за строителството 
на нова детска градина
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Какви решения трябва  

да гласува местният парламент
Дванадесето  заседание 

на Общинския съвет свик-
ва председателят Краси-
мир Енчев, на 30 септем-
ври, при спазване на про-
тивоепидемичните мерки, 
в 9.30 часа в Заседателна-
та зала на Община Айтос. 
Кметът Васил Едрев внася 
докладна записка за утвър-
ждаване на управител на 
общинското търговско дру-
жество „Авицена” ЕООД – 
град Айтос, след проведен 
конкурс. Втора докладна 
записка на градоначални-
ка е свързана с покана за 
участие в извънредно за-
седание на общото събра-
ние на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснаб-
дяване и канализация” ЕАД 

– Бургас.
Ще бъде внесено и пред-

ложение за актуализация 
на бюджета и капиталната 
програма на Община Айтос 
за 2020 година, във връзка 
с реализиране на общин-
ски проекти.

Пет са докладните за-
писки от кмета и замест-
ник-кмета на община Ай-
тос, по искане на гражда-
ни за прекратяване на съ-
собственост - между Общи-
на Айтос и физическо лице 
в УПИ ІІ-4040, кв.227 по пла-
на на град Айтос, с адми-
нистративен адрес: град 
Айтос, улица „Кавала“ №3, 
между Община  Айтос и фи-
зическо лице в УПИ Х-3450, 
кв. 197 по плана на град 
Айтос, с административен 

адрес: град Айтос, улица 
„Шипка“ №31, между Об-
щина  Айтос и физическо 
лице в УПИ ХХІ-185, кв. 23 
по плана на село Пещер-
ско, община Айтос, между 
Община  Айтос и физиче-
ско лице в УПИ V-269, кв. 
32 по плана на село Топо-
лица, община Айтос и меж-
ду Община Айтос и физиче-
ско лице в ПИ № 821, нахо-
дящ се в местността Про-
вадийско шосе в землище-
то на град Айтос.

Иска се и решение от 
местния парламент за без-
възмездно прехвърляне в 
полза на държавата на имо-
ти - общинска собственост 
за нуждите на национа-
лен обект „Рехабилитация 
на железопътния участък 

Пловдив - Бургас – Фаза 
2”, Позиция 2: „Премахване 
на прелезите и изграждане 
на надлези/подлези за жп 
участък Пловдив-Бургас”.  

Внесено е предложение 
за продажба на 11 броя не-
движими имоти - земедел-
ски земи, представляващи 
частна общинска собстве-
ност, чрез провеждане на 
публичен търг с явно над-
даване.

По докладна записка на 
кмета, съветниците тряб-
ва да вземат решение и за  
разрешение за изработва-
не на проект за ПУП-Парце-
ларен план за линеен обект 
(трасе) на обект: „Кабелна 
линия 1 кV от електромер-
но табло с разпределител-
на част пред УПИ ХVІІІ, кв. 
8 по плана на бивш стопан-
ски двор – град Айтос до 
електромерно табло пред 

УПИ ІІ-17, масив 274, земли-
ще на град Айтос”.

Заседанието ще завърши 
с питания на общински съ-
ветници и отговори на кме-
та Васил Едрев.  

Поканата за заседание-
то, ведно с предварителния 
дневен ред, е публикувана 
на интернет страницата на 
Община Айтос, раздел Об-
щински съвет. 

НП

От 15 септември започна набиране на 
преброители и контрольори за предсто-
ящото през януари и февруари 2021 годи-
на преброяване на населението и жилищ-
ния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година канди-
датите трябва да подадат заявление по об-
разец в Общината, в която искат да бъдат 
наети. Документите за кандидатстване ще 
може да бъдат изтеглени от сайта на Пре-
брояване 2021 и сайта на Община Айтос.

При предстоящото преброяване ще бъдат 
ангажирани над 23 000 преброители и около 
6000 контрольори, които ще преминат спе-
циални обучения и ще подпишат деклара-
ция за опазване на статистическата тайна 
на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне 
средно образование, занятие в икономи-
ческата и финансовата сфера, с техниче-
ски познания и практикуващи социални 
дейности и администрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да бъдат комуника-
тивни. Преброителите ще бъдат с „работно 

време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, 
включително събота и неделя. Това е вре-
мето, през което те имат право да посеща-
ват домакинствата от техния преброителен 
участък. Преброителите ще се легитимират 
със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва око-
ло 200-250 души и 80 жилища. Един контро-
льор ще координира работата и ще отгова-
ря за няколко преброители. Заплащането 
на преброителите ще бъде индивидуално 
и ще зависи от броя на преброените лица, 
жилища и сгради.

От сайта на Общинаа Айтос www.aytos.
bg, в раздел „Преброяване 2021“ можете 
да изтеглите:

Заявление з кандидатñтване за пðе-
броител, контрольор и придружител - 
pdf

Заявление за кандидатñтване за пðе-
броител, контрольор и придружител - 
word

Макет на автобиография

започна набиране на 
преброители за преброяване 2021

на СЕПтЕМВРийСКото 
заСЕДаниЕ 

Със Заповед от 22.07.2020 
г. на кмета на Община Айтос 
беше организирана и прове-
дена конкурсна процедура 
за избор на управител на об-
щинското търговско друже-
ство „Авицена” ЕООД – град 
Айтос. След проведените за-
седания на комисията и по-
лучените крайни резулта-
ти на явилите се кандидати, 
въз основа на представени-
те Протоколи на комисията 
за провеждане на конкурса, 
кметът предлага на Общин-
ски съвет – Айтос на заседа-
нието на 30 септември т.г., 
да утвърди за управител на 
общинското търговско дру-
жество „Авицена” ЕООД – 
град Айтос – Младен Стоя-
нов Иванов. 

Местният парламент тряб-
ва да вземе решение и за 
възнаграждението на новия 
стар управител и да възложи 
на кмета да сключи с него 
договор за управление, при 
спазване разпоредбите на 
Наредба за реда и условия-
та за упражняване правата 
на Община Айтос в търгов-
ски дружества с общинско 
участие в капитала, в граж-
дански дружества и сдруже-
ния с нестопанска цел.

НП

Младен Иванов печели 
конкурса за „Авицена“ ЕООД

Младен Иванов пðед меñтния паðламент

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 година,  Община Айтос организира кампания за събиране на 
пластмаса от домакинствата - непотребни пластмасови маси, столове, бидони, ка-
сетки, съдове и др.

Гражданите могат да се освободят от непотребната пластмаса, като подадат заяв-
ка на телефон: 0896463280, в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа за-
почва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, ст. експерт Катя Ива-
нова, тел. 0896463280

На 29.09.2020 година от 17:30 
часа в залата на Военен клуб - 
град Айтос, Българо-испански-
ят културен център „ESTREYA“, 
по повод Европейския ден на 
езиците, ще проведе литера-
турно четене на испански език 
на откъси на романа „Дон Ки-
хот де Ла Манча“. С прожекти-
ране на превод на български. 
Към днешна дата съществуват 
много адаптации на творбата 
на Сервантес, но организато-
рите ще предоставят на четя-
щите пасажи от първото ори-
гинално издание.

Заповядайте да се потопим 
в едно литературно пътуване с 
испанския идалго Дон Кихот и  
неговия оръженосец – Санчо 
Панса във времето на рица-
ри, командири, войници, све-
щеници, избягали затворници 
и други персонажи от ембле-
матичната за испанската ли-
тература творба!

* „ESTREYA“ Българо-ис-
пански културен център пред-
лага организирането и про-
веждането на групови, разго-
ворни, интерактивни и инди-
видуални езикови курсове по 
испански език. Освен с пре-
подаване на езика, езикова-
та школа предлага възмож-
ността да се докоснем до раз-
личните култури на испанския 
свят, запознавайки се с тра-
дициите, нравите, обичаите и 
кухнята на Испания. Култур-
ната им програма включва 
провеждане на кулинарни съ-
бития, прожекция на испан-
ско кино, литературни чете-
ния, както и организиране на 
пътувания.

Събитието е отворено за 
всички желаещи, независи-
мо дали знаят испански, или 
не, но тези, които имат инте-
реса да почетат заедно с Ан-

тонио Перез и Петя Кирилова 
– преподаватели в центъра, е 
необходимо да направят пред-
варителна заявка за участие 
на:estreya.eu@gmail.com, тел: 
0878988221.

айтозлии ще четат „Дон Кихот  
де ла Манча“ на староиспански
„ESTREYA“ Българо-испански културен център,
със съдействието на община айтос и Военен 

клуб - айтос, отвори врати в град айтос 



Кметът Васил Едрев 
предлага на Общинския 
съвет да вземе решение 
за актуализация на бю-
джета и капиталната про-
грама за 2020 година, във 
връзка с изпълнението 
на проекти и проектната 
готовност на Община Ай-
тос за новия програмен 
период 2021-2027 г.

Един от мотивите на 
градоначалника за иска-
ните промени е кандидат-
стването на Община Ай-
тос по Програма за из-
граждане, пристроява-
не, надстрояване и ре-
конструкция на детски 
ясли, градини и училища 
за периода 2020-2022 г., 
с проектно предложение 
на Общината за изграж-
дането на обект: „Детска 
градина с 4 целодневни 
и 1 яслена групи, нахо-
дяща се в кв. 136, УПИ I 
по плана на град Айтос“. 
„Общинският съвет даде 
своето категорично съ-
гласие администрацията 
да кандидатства с про-
ект за нова детска гради-
на по Модул 1 на Програ-
мата, с финансиране до 
3 000 000 лв. В тази връз-
ка са необходими собст-
вени бюджетни средства 
за изготвяне на проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ 
за УПИ І, в размер на 
17 800 лв., и за изготвя-
не на Технически инвес-
тиционен проект за дет-
ската градина в размер 
на 35 900 лв. Средствата 
за осъществяването на 
тази програма могат да 
бъдат осигурени с нама-
ляване на предвидените 
целеви разходи за меро-
приятия от културния ка-
лендар на Общината, ко-
ито не са проведени за-
ради извънредната епи-
демична обстановка”, 
пише в докладната за-
писка на кмета.

Втората искана промя-
на е свързана с постано-
вения от МС трансфер по 

бюджета на Община Ай-
тос в размер на 652 339 
лв. за Корекция и изграж-
дане на пасарелки и во-
досток на западно дере 
в с. Карагеоргиево. Фи-
нансирането е по проект 
на Община Айтос, пода-
ден до Междуведомстве-
ната комисия за възста-
новяване и подпомагане 
към МС, и свързан с необ-
ходимостта от спешна ко-
рекция на единия от двата 
участъка от дерето, кой-
то се намира в регулаци-
ята на селото. Във връз-
ка с необходимостта за 
осъществяване на стро-
ителен надзор на обекта 
са необходими собствени 
бюджетни средства в раз-
мер на 15 000 лв., за ав-
торски надзор – 12 000 лв. 
и за въвеждане в експло-
атация – 4000 лв. 

Третата промяна е 
свързана с проектната 
готовност на Община Ай-

тос за програмния пери-
од 2021-2027. Кметът Ва-
сил Едрев предлага в ка-
питалната програма да 
се включи проектиране 
на обект „Разширение 
и реконструкция на об-
щински път „Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград-път I-6 (BGS1004, 

BGS1003)“. Общинският 
път е много натоварен и 
заема приоритетно мяс-
то в пътната инфраструк-
тура на територията на 
Община Айтос. Пътят е 
тесен и е необходимо да 
се разшири и реконстру-

ира. „С подобряване на 
транспортно-експлоата-
ционните характеристи-
ки ще се осигурят усло-
вия за по-добра безо-
пасност на движението 
и по-добро отводняване 
на общинския път. С ре-
ализирането на проекта 

ще бъдат подобрени мо-
билността и качеството 
на придвижване на жи-
телите на общината, гос-
тите и преминаващите 
през територията й. Бе-
нефициенти са жители-
те на селата: Карагеор-

гиево, Тополица, Ракли-
ново, Поляново, Черно-
град, както и работещите 
в това направление жите-
ли на град Айтос и реги-
она”, пише още в доклад-
ната на кмета Васил Ед-
рев, която местният пар-
ламент ще гласува на 30 

септември тази година.
Предложението за акту-

ализация включва обект 
„Корекция и изграждане 
на пасарелки и водосток 
на западно дере в село 
Карагеоргиево”, на стой-
ност 31 000 лв., за дофи-
нансиране със собствени 
бюджетни средства, като 
намалява бюджета за 
разходи за лихви в дей-
ност „Разходи на лихви 
по други заеми от стра-
ната“  с 31 000 лв. 

 Включва обект „Про-
ектиране на разширение 
и реконструкция на об-
щински път: Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград-път I-6 (BGS1004, 
BGS1003)“ на стойност 
70 000 лв., като отпа-
дат обект „Проектиране 
улични настилки Айтос и 
села“ на стойност  58 000 
лв. и обект „Проектиране 
детски площадки села“ 
на стойност 12 000 лв.

Включва в капитална-
та програма обект „ППР 
и изграждане на Детска 
градина в кв. 136, УПИ I 
по плана на град Айтос“ 
на стойност 53 700 лв., с 
източник на финансира-
не собствени бюджетни 
средства, като намалява 
утвърдените за 2020 го-
дина от Общински съвет 
предвидени целеви раз-
ходи за мероприятия от 
културния календар на 
общината с 53 700 лв.
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Кметът иска актуализация на бюджета  
за дофинансиране на три нови проекта

нова детска градина, корекция на дерето в Карагеоргиево и проектиране на 
разширение и реконструкция на пътя айтос-Карагеоргиево-тополица-Черноград

Важно за 
учениците и 
родителите!
Книговезницата на 

Веска Димитрова работи 
нонстоп преди и след на-
чалото на новата учебна 
година. Ето полезна ин-
формация за всички уче-
ници, които държат да 
влязат в час с подвър-
зани учебници, помага-
ла и тетрадки. 

Книговезницата се на-
мира на улица “Дими-
тър Зехирев” №52, пред 
СУ “Никола Вапцаров” в 
град Айтос. Телефонът 
за връзка с Димитрова 
- 0884 16 10 02.

Проектът за нова детска градина в Айтос

Кметът Васил Едрев пред местния парламент

Айтоските туристи-ветерани на път - от Каранди-
ла - връх Българка

нямат 
умора! 



Геновева ЗАФИРОВА

За да те докосне цветно 
ухание, любима мелодия, 
стих или песента на птици-
те, трябват ти усет и сетива 
за изкуството, поезията и 
живота. И кой друг, ако не 
учителят по български език 
и литература може да събу-
ди тези сетива с всеотдай-
ност, обич и такт.

Откривам този заряд в 
топлите тъмни учи на един 
преподавател, който вече 
31 години посвещава ум, 
сърце и воля на учениците 
си от ОУ „Атанас Манчев” 
в град Айтос. Донка Авра-
мова не обича да говори за 
себе си, но го правят дела-
та й и разбира се, нейните 
ученици.

Родена е през 1962 го-
дина, възпитаничка на  
ОУ „Любен Каравелов”. Най-въл-
нуващи са спомените й за първа-
та учителка - Паунка Касабова, ко-
ято вече не е сред нас. И до днес с 
възхищение говори за магнетичната 
Мария Попова, която с преподава-
телски талант, първа я спечелва за 
литературата.

В гимназията литература й пре-
подава големият Йордан Желев. 
Попада на точния учител, в точно-
то време. Интересът й вече е про-
буден, сега трябва да се настройва, 
да чете... Спокойният тон на учителя, 
умението му да разказва и начинът, 
по който преподава, впечатляват лю-
бознателното момиче. С осанката 
си Желев внушава респект - истин-
ски аристократ на духа и словото. А 
Донка носи трудолюбието и любовта 
към книгата още от училище „Любен 
Каравелов” и върху този фундамент, 
Желев успешно надгражда обич към 
думите и знания. И той я забелязва. 
Най-щастливият училищен момент 
за бъдещата учителка по литература 
е когато учителят й поднася роза с 
думите: „За моята обичана ученичка, 
която се представи отлично на учи-
лищния рецитал!“.

Пред момичето се разкриват нови 
хоризонти - мечтала е да следва ме-
дицина, но настъпва поврат в реше-
нието й. Запленена от силата на ху-
дожественото слово и неговото въз-
действие, тя кандидатства българ-
ска филология във Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”, и е приета. Вече е омъ-
жена, затова следва задочно. Годи-
ната е 1982-ра. 

В същото време работи като не-
редовен учител по български език 
в село Люляково, село Пирне, село 
Зайчар, дори и в ОУ „Атанас Ман-
чев” в Айтос. През следващите го-
дини замества колежки в СУ „Нико-
ла Вапцаров”. Много добри спомени 
е запазила за тогавашния директор 
Тодор Данов. Но няма шанса да ра-
боти дълго в новопостроеното учили-
ще, съдбата е поставила пътни зна-
ци и тя ги следва...

Чете по цели нощи, защото вече 
има две деца - Константин и Ирина, 
които изискват грижи. Но тя е упо-
рита, взискателна към себе си, все-

отдайна. Успява да се дипломира ус-
пешно и през 1990 година е назначе-
на за редовен учител по български 
език и литература в Основно учили-
ще „Атанас Манчев”.

От тогава и до днес, вече 31 годи-
ни е на „стартовата площадка”, къ-
дето е винаги горещо. Много от ко-
легите й, при удобен момент, се пре-
местват. И тя имала възможност, но 
останала, „защото колективът е до-
бър”, признава днес Аврамова. А 
има и още нещо, което я държи в 
„най-хубавото” за нея училище. „Де-
цата от ромския етнос умеят да да-
ряват обич на своя учител, когато 
почувстват, че са оценени и обича-
ни истински”. Това е чувството, кое-
то я крепи и й дава сили да надмог-
не центробежните сили. Това е сти-
мулът да върви напред и не просто 

да преследва целите си - а да пра-
ви повече от възможното. Любовта 
към професията и радостта от еже-
дневната работа с децата - това е 
призванието, което носи още от 
ученическите години. И сякаш тък-
мо за учители като Аврамова съ-
временно звучат думите на Ботев: 
„Учителят трябва да бъде търпелив 
като вол, кротък като агне и здрав 
като битолски просяк”. Е, това по-
следното днес е под въпрос, защо-
то динамиката на времето изхабя-
ва, но прозорливостта и новатор-

ския си дух, Донка 
никога не губи. За-
лага на дисципли-
ната и индивидуал-
ния подход. За  нея 
всеки ученик е спе-
циален. Умее да го 
стимулира, защото 
влага не само ум, 
но и сърце в рабо-
тата си. И не пести 
добрата си енергия 
към децата: „Бра-
во! Ти можеш още 
по-добре!”. Нада-
рена с тънък пси-
хологически усет, 
тя следва мисията 
си - да въздейства 
с добро на крехка-
та ученическа лич-
ност. Стреми се да 
компенсира това, 
което детето не по-
лучава у дома.

За да спечели 
най-големия непо-
слушник в класа, 
Аврамова го включ-
ва в рецитал. За ра-
дост, палавникът 
получава най-ви-
соката оценка от 
журито и публика-

та. И любовта прави чудеса - искре-
ните отношения и грижата проме-
нят непослушника в рецитатор. На 
пръв поглед малка, но важна побе-
да за учителя. Често се случва учи-
телката да запали за благородни ка-
узи децата, които нехаят за живота 
на класа - да събират пластмасови 
капачки в грижа за новородените, 
да участват в драматизации или да 
рецитират на общински и училищни 
събития. И не се уморява всекиднев-
но да опознава и да вниква в специ-
фичните особености на етноса - това 
е фундаментът, върху който вае дет-
ската личност. Познава учениците 
си като свои деца, обхожда домо-
вете им, опитва се да държи здрава 
връзката с родителите. Знае съдба-
та на всеки - случвало се е да носи 
закуска от вкъщи на едно почти ви-

наги гладно дете. С искрено съчувст-
вие споделя, че децата роми са по-
претоварени, защото много от тях 
помагат у дома и се грижат за оце-
ляването си. Иначе, семействата им 
са сплотени, родът е на почит. И ако 
обичаш тези деца, те ще ти отвърнат 
със същото.

Така, ден след ден, талантливата 
учителка сплотява около себе си де-
цата, за да ги поведе в необятните 
простори на познанието. Спечелва 
и родителите на своя страна с такт и 
уважение. Общността знае, че Авра-
мова никога не е влизала в конфликт 
и всички я търсят за съвет. Обичат 
я, наричат я „нашата учителка”. Ав-
торитетът, който си е извоювала с 
обич, много усилия и търпение, дава 
резултати. Много от по-будните й 
ученици продължават в гимназии и 
в професионални училища, продъл-
жават и контактите им с любимата 
учителка. И с гордост й споделят, че 
новите учители са доволни от знани-
ята и уменията им да напишат отго-
вор на литературен въпрос и да раз-
вият писмено теми по литература. И 
се радват, че са забелязани.

В същото време Аврамова с тре-
вога споделя, че днес децата не го-
ворят така добре български, за раз-
лика от родителите, които също са 
били нейни ученици. За нея, една 
от причините е достъпът на децата 
до чужди телевизионни канали, ко-
ито нонстоп се „въртят” в домовете 
им. И въпреки това, с възрожденски 
плам и огромна доза идеализъм, учи-
телката продължава да ги мотиви-
ра. Ежедневно пали искрата в дет-
ските сърца, търпеливо ги насърча-
ва и напътства.

Случва се, в пети клас да дой-
дат деца, които не знаят да четат 
и пишат. За тях, учителката въвеж-
да игровия момент - играта „Буква-
рини“, в която разказват за извест-

ни личности от историята и литера-
турата ни. Учениците запомнят ви-
зуално ликовете на великите бъл-
гари, запомнят най-важното за тях 
и се учат да изписват имената им. 
Умело използва и взаимоучителната 
метода - по-добрият ученик помага 
на по-слабия, като сяда при него на 
чина и му въздейства със своя при-
мер и знания. Завидно е умението 
й да привлече добрите ученици и с 
тях да „изведе трудните”. В часове-
те на класа кани свои бивши учени-
ци, които да разкажат за трудности-
те и за успехите си. Според Аврамо-
ва тези срещи са особено необходи-
ми за мотивацията на петокласници-
те. „Верният подход към всяко дете - 
това е залогът за успех”, категорич-
на е учителката.

Натоварена е с много задължения, 
но не й тежат. От 20 години е пред-
седател на екипа по ключови компе-
тентности - методическо обединение 
на прогимназиалните учители, а от 
шест години е председател на проф-
съюзната организация на учителите 
в училище. Работи по проект „Под-
крепа за успех”. Включва най-труд-
ните, изоставащи ученици и работи с 
тях след редовните часове. В група-
та участват и по-силни ученици, ко-
ито подпомагат работата. Неин ли-
чен почин е да въвежда най-добрия 
ученик на катедрата като помощник-
учител. „Това разкрепостява, зареж-
да и вълнува както учителя, така и 
учениците. Помага за създаването 
на нови опорни точки в доверието 
към преподавателя и между учени-
ците”, казва Донка Аврамова, която 
обича да експериментира.  

Колегите винаги с интерес наблю-
дават откритите й уроци. В един от 
часовете например, всеки ученик 
има задачата да напише на бял лист 
какви са мечтите му, дори да ги на-
рисува. Случило се обаче едно дете 

да остане без лист. До такава степен 
то е предано на своята учителка, че 
когато го питат какви са мечтите му, 
то много деликатно отговаря: „Има 
и бели мечти!“, като спасява урока 
в неловката ситуация.

Трябват ти много енергия и въоб-
ражение, когато децата не знаят ези-
ка. „Налага се по нетрадиционен на-
чин да въвеждаш понятия, образи и 
картини в урока, да обогатяваш реч-
ника им като разчупваш схемите. Де-
цата стават участници в творческия 
процес, искрено и спонтанно изра-
зяват своите позиции и са мотиви-
рани да учат. Да извикаш емоциите, 
да отвориш душите им - така се учи 
език и се надгражда”, казва Донка 
Аврамова.

На това се дължат успехите й с 
децата, чийто майчин език не е бъл-
гарският. На умението й да общува 
с тях открито, да ги дарява с вни-
мание, обич и искреност. А когато 

е нужно да слиза на нивото им, но 
никога да не прекрачва дистанция-
та учител-ученик. С новаторски под-
ход внушава на децата да видят оно-
ва, което още никой не е видял и да 
разсъждават върху това,   върху кое-
то никой още не е мислил. А за това 
се иска талант. Да умееш да ръково-
диш, да напътстваш и обучаваш, да 
изградиш у децата идеала за нрав-
ствена красота, да развиеш чувства 
на взаимопомощ, състрадателност, 
отзивчивост.

„Петокласниците обичат да участ-
ват в драматизации на приказки, 
като сами или с помощта на родите-
лите си изработват декорите и кос-
тюмите. Увличат и по-малките в се-
мейството, искат изяви. Родители-
те пък споделят радостта и успехи-
те на децата си. Шестокласниците 
например, обичат да се вживяват в 
роли - романът „Под игото” е много 
благодатен в това отношение. Голя-
ма гордост е да бъдеш в ролите на 
Рада,  Бойчо и ученичките...”, раз-
казва още Аврамова.

Свикнали сме да свързваме името 
й с училище „Атанас Манчев”. Вече 
е традиция Аврамова и нейните уче-
ници да подготвят общинския праз-
ник на народните будители на 1 но-
ември в храм „Св. Димитър”. Ней-
ният клас представя училището и 
на общинската викторина „Велики-
те българи”, организирана от Рота-
ри клуб. Но малко са тези, които зна-
ят, че зад успешното представяне в 
състезанието с другите айтоски учи-
лища, стои къртовски труд с децата 
и родителите.

„Най-хубавото се вижда със сър-
цето”, казва Екзюпери. Затова в 
сърцата си, нейните бивши ученици, 
вече единадесетокласници Ружди, 
Димитър, Софка и осмокласничка-
та Станка, носят преживяната обич. 
Търсят я и от чужбина, пишат й във 
фейсбук нейни ученици от Холан-
дия, Германия, които вече работят. 
За всички тях, Аврамова си остава 
„нашата учителка”. Каква по-голя-
ма награда от уважението и призна-
телността на някогашните невръст-
ни деца, сега вече бащи и майки на 
настоящите нейни ученици?!  Има 
нещо много искрено и трогателно 
общо, в това, което й пишат учени-
ци от различните випуски: „Учител-
ко, благодарим Ви, че деляхме с вас 
радостта и болката!” Искат й съве-
ти, радват я с успехите си, отправят 
й поетични послания - това е ней-
ният стимул в живота, това й дава 
сили да върви напред и всеки път 
да посреща предизвикателствата, 
да бори пречки и съмнения и да из-
гражда личности.

На добър час през новата учебна 
година, скъпа Донче! Здраве и дръз-
новение! Успешен старт!
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стр.48
Да докоснеш с обич детската душа

Донка Аврамова Прощална вечер с 8 клас - 2005 година

С любимия клас

На Коледа - 2000 година С грижа за всяко дете

Първият учебен ден - 2003 година


