
Различен и много тържест-
вен беше тази година 6 фев-
руари - Денят на освобожде-
нието на град Айтос. С обе-
динените усилия на патрио-
тичните организации - Иници-
ативен комитет “Воинска па-
мет”, Общински комитет “Ва-
сил Левски”, Съюза на офи-
церите и сержантите от запа-
са и резерва - Айтос, със съ-
действието на Община Айтос и 
Военен клуб - Айтос беше ор-
ганизиран тържествен ритуал 
за препогребването на тленни-
те останки на руския воин Ан-
дрей Гаевски. 

Отец Димитър и гвардейците 
на СУ “Христо Ботев” пристиг-
наха тържествено пред парак-
лиса костница с мощеханилни-
ца, с костите на руския воин, 

които от 15 септем-
ври 2020 г. се съхра-
няваха в храм “Св. 
Димитър” в Айтос. 

След заупокой-

ната молитва за загинали-
те за освобождението на Ай-
тос, тленните останки на Ан-
дрей Гаевски бяха препогре-
бани в двора на параклиса. 

Гости на тържествения риту-
ал бяха Владимир Алексан-
дрович Климанов - Генерален 
консул на Руската Федерация 
в гр. Варна и Женя Илиева – 
Областен председател на на-
ционално движение „Русофи-
ли“ – Бургас. 

Кметът Васил Едрев поздра-
ви айтозлии за 143-ата годиш-
нина от освобождението на 
родния град и поднесе благо-
дарността на гражданите чрез 
д-р Светла Михайлова, към по-
томците на фамилията, съхра-
нила гроба на Андрей Гаевски 
в с. Карагеоргиево в продъл-
жение на 143 години.

Градоначалникът благодари 
и на всички сърцати айтозлии, 
които с огромно желание и 
воля съхраниха и пренесоха 
костите на Гаевски от Караге-
оргиево в Айтос. На гроба на 
воина в двора на параклиса, 
до стария кръст от айтоски ан-
дезит, беше поставена и бяла 
паметна плоча, дар от Руското 
посолство в България.

Ботевските гвардейци и мо-
ряците на СУ “Никола Вапца-
ров” придадоха изключител-
на тържественост на събитие-
то с поднасяне на венци пред 
паметника “Дядо Иван” и на 
гроба на Гаевски.

Спазвайки противоепиде-
мичните мерки, на тържество-
то присъстваха представители 
на училища и детски градини, 
на партии и патриотични ор-
ганизации.
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Препогребаха тленните останки  
на руски воин в параклиса-костница

В Деня на 
освобождението 

на Айтос 

-Г-н Генерален консул, 
случвало ли се е да Ви по-
канят на подобно събитие 
в България?

- Не, не се е случвало, това 
е първото подобно събитие в 
България. Беше изключител-
но вълнуващо. Иначе, много 
пъти съм присъствал на тър-
жества за Освобождението 
на България. Обаче, пренася-
нето на костите на руски вой-
ник се случва за първи път. И 
още веднъж, пред вашия вест-
ник изразявам моята дълбо-
ка признателност към семей-
ството и към всички българи, 
които продължават да запаз-
ват паметта за руските ос-
вободители. Да, разбира се, 
сега времената са други, но 
тази връв, която ни свързва 
нас, руснаците и българите, 
сигурен съм, ще се запази и 
в бъдеще. Защото през Руско-
турската война много кръв 
се е проляла. Това, обаче, си 
струваше, защото България 
първо стигна до Сан Стефа-
но, след това - до независи-

мостта си.
- А би ли могло Генерал-

ното консулство на Руска-
та федерация във Варна да 
съдейства за откриване на 
потомците на Андрей Гаев-

ский в Русия?
- Имаме такава молба, и 

ще положим всички сили да 
открием потомците на този 
герой.

НП

Гробът на руския войн 
Андрей Гаевски попаднал 
в двора на Паруш Иванов 
Парушев и съпругата му - 
прабаба на д-р Светла Ми-
хайлова - Яна Парушева в 
с. Карагеоргиево. По вре-
ме на Междусъюзническа-
та война, през 1913 г., Па-
руш заминава на сръбския 
фронт. Служил в 24-ти Чер-
номорски пехотен полк. Там 
е убит на 6 юни 1913 г. Съпру-
гата му Яна остава вдовица 
с три деца - била е на 35 го-
дини. Родена е през съща-
та тази 1878 г., когато е по-
гребан руския воин. И тази 
сърцата българка решава да 
се грижи за гроба на Андрей 
като за гроба на своя убит 
мъж, чиито кости лежат ня-
къде на стотици километри 
от България. 

“От деца знаехме, че 
този гроб е свещен. Пра-
баба ми Яна садила на гро-
ба бели рози, преливала го, 
все едно, че това е гробът 
на съпруга й. Децата й из-
растват край гроба в дво-
ра на къщата, после ние из-
раствахме край него. Всич-
ки го чувствахме като свой 
близък, баща, любим човек. 
И ние, правнуците, го нари-

чахме “дядо Андрея”. Дъл-
ги години семейството не 
престана да се грижи за гро-
ба. През 1968 г., поливайки 
цветята, моята прабаба Яна 
получава инсулт, пада върху 
гроба на Андрея и там уми-
ра. Била е на 90 години”, раз-
казва д-р Михайлова.

Грижата за гроба поемат 

децата Яна и правнуците 
Тошко, Светла, Пламен, Ве-
личко. И така -  до новина-
та за продажбата на къща-
та, бързата реакция и обе-
динените усилия на мест-
ната партриотична общност 
за пренесянето на костите 
в параклиса костница “Св. 
Димитър” в Айтос.

Д-р Михайлова с Иван Иларев и Атанас Атанасов, 
инициаторите за пренасяне на костите

Д-р Светла Михайлова:  

От деца знаехме,  
че този гроб е свещенЗа първи път присъствам на 

пренасянето на костите на 
руски войник в България

Владимир Александрович Климанов -  
Генерален консул на Руската Федерация в гр. Варна: 

Генералното консулство ще търси потомците на Га-
евский в Русия
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32 702 782 лв. е рамката на проекта  

за бюджет 2021 на община Айтос
Общата рамка на проек-

та за бюджет на община Ай-
тос за 2021 г. е 32 702 782 
лв., при 25 123 434 лв. бю-
джет за 2020 г. Планирани-
те средства в капиталовота 
програма са в размер на 11 
551 575 лв., от тях 2 691 520 
лв. са бюджетни средства 
и 8 860 055 лв. - от външно 
финансиране.

Това стана ясно на пуб-
личното обсъждане на про-
екта за бюджет 2021, което 
се проведе на 8 февруари 
т.г. в Заседателната зала 
на Общината, при стриктно 
спазване на противоепиде-
мичните мерки. Във връз-
ка с въведените ограничи-
телни мерки, физическо-
то присъствие в залата на 
Общината по време на об-
съждането беше ограниче-
но до 50% от капацитета на 
залата.

Преди публичното обсъж-
дане кметът Васил Едрев 
покани политическите пар-
тии, представени в Общин-

ския съвет, за да ги запоз-
нае в детайли с приходите 
и разходите в новата фи-
нансова рамка.

Материалите, предста-

вящи основните бюджетни 
показатели, бяха публику-
вани на официалния сайт 
на Община Айтос, https://
aytos.bg на 29.02.2021 г. 

Гражданите имаха въз-
можност да подадат пис-
мени становища и предло-
жения по темата на обсъж-
дането в Центъра за инфор-

мация и услуги на гражда-
ните в община Айтос, как-
то и на електронната поща 
на общината – obshtina@
aytos.bg.

Подробностите в про-
екта за бюджет 2021 г. - 
в следващия брой на „На-
роден приятел“

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със заповед №ОХ-
48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република Бълга-
рия за обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска 
академия (25 (двадесет и пет) офицерски длъжности за лекари) за 
приемане на военна служба на лица, завършили граждански ви-
сши училища в страната и в чужбина.  

Срок за подаване на документи – до 26.02.2021 г. 

Повече информация за останалите длъжности в страната, как-
то и за кандидатстването и подаването на документите можете да 
получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 
14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите 
за военен отчет в общините. 

Община Айтос
Предстои проектът за бюджет 2021 да бъде внесен за дебати и гласуване в 

Общинския съвет

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед №ОХ-
23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са 
обявени вакантни длъжности в Националната гвардейска част за при-
емане на военна служба на лица, завършили граждански средни или 
висши училища в страната и в чужбина:

1. Гвардеец, София - 50 места;
2. Номер от разчет, София - 1 място;
3. Младши шофьор, София - 8 места ;
4. Озвучител, София - 1 място;
Срок за подаване на документи до 08.03.2021 г. 
Повече информация за останалите длъжности в страната, както и 

за кандидатстването и подаването на документите можете да получи-
те  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая №14, в сгра-
дата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен от-
чет в общините. 

ОБЯВА

Тел. 0899 182 960 прода-
ва апартамент срещу сел-
скостопанския техникум - 
47 кв. м. Цена по спора-
зумение.

Общинското състезание “Лъвски скок 
2021”, което е традиция от повече от де-
сетилетие, ще се проведе и тази година 
на 18 февруари във Физкултурния салон 
на База 2 на СУ „Христо Ботев”. Пет въз-
растови групи ще се включат в надпрева-
рата за медалите и наградите на Община 
Айтос. И тази година Общината го орга-
низира със съдействието на Лекоатлети-
чески спортен клуб „Айтос” и СУ „Христо 
Ботев” - гр. Айтос.

Във връзка с мерките срещу разпрос-
транението на COVID-19 се налагат огра-
ничения за броя на участниците. Всяко от 
учебните заведения в общината ще може 
да участва с отбор в състав - едно моми-
че и едно момче във всяка възрастова гру-
па. Определени са съдийски колегии, ко-
ито ще оценяват групите в определен ча-
сови график и при спазване на противо-
епидемичните мерки.

НП

Ограничиха броя на  
участниците в „Лъвски  

скок 2021“ заради мерките

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собственици на до-
машни любимци, че съгласно Закона за ветеринарно-
медицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци

За неспазване на гореописаните законови задълже-
ния ще бъдат налагани административно-наказателни 
санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 
26 август 2016г. за мерките за опазването 
на пчелините и пчелните семейства от от-
равяне и начините за провеждане на рас-
тителнозащитни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности Българската агенция 
по безопасност на храните създава и под-
държа електронна платформа за оповес-
тяване на растителнозащитните, дезин-
фекционните и дезинсекционните дей-
ности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба 
лицата, които извършват/възлагат расти-
телнозащитни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности с наземна и авиаци-
онна техника и собствениците на живо-
тновъдни обекти (пчелини), регистрира-
ни съгласно Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност, се регистрират самос-
тоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за 
електронна поща и персонален код.

Земеделските стопани се регистрират с 
имейл и номер на сертификат по чл.83 от 
Закона за защита на растенията, наличен 
в регистъра на лицата, които притежават 
такъв сертификат, с право за използване 
на продукти за растителна защита от про-
фесионална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и но-
мер на пчелина от удостоверението за ре-
гистрация на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат рас-
тителнозащитни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности с наземна и авиаци-
онна техника, в срок не по-малко от 3 дни 
и не повече от 15 дни преди датата на тре-
тирането са длъжни да въведат информа-
ция за дейностите в ЕПОРД.

Оповестяването се извършва автома-
тично от ЕПОРД, като на всеки регистри-
ран собственик на пчелин, чиито пчелини 
попадат в 3-километрова зона около блок 
с планирана дейност, се изпраща елек-
тронно писмо.

След уведомяването, собствениците на 
пчелини са длъжни да предприемат мер-
ки по опазването на пчелните семейства 
от отравяне чрез покриване или затваря-
не на кошерите или по друг подходящ на-
чин. По преценка на собствениците мяс-
тото на пчелина може да бъде обозначе-
но с бял флаг.

От 1 март 2021г. оповестяването ще 
се извършва само чрез електронната 
платформа.

Oт 01.03. 2021год. Община Айтос 
няма да приема уведомителни пис-
ма.

СЪОБЩЕНИЕ
Строго забранено е нерегламентирано-

то изхвърляне на строителни отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци, речни 
корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказва-
ни с глоби. 

Всеки гражданин на територията на об-
щината, желаещ да депонира строителни 
отпадъци, трябва да подаде заявление до 
кмета на fбщина Айтос, и да получи Разре-
шение от кмета на Община Айтос за извоз-
ването на строителния отпадък до съответ-
ната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите в сгра-
дата на Община Айтос или чрез електрон-
на поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Стар-
ши експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 
0897 992 321.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Двама кандидати за кмет на 
Мъглен, и двамата независими

Очакванията бяха за 
повече кандидати, пред-
вид факта, че регистра-
ция за участие в частич-
ния вот за кмет на кмет-
ство село Мъглен на 28 
февруари т.г. получиха 
два местни инициативни 
комитета и две партии - 
ГЕРБ и ДПС. Изтече и 
крайният срок за регис-
трация на кандидатите - 
02.02.2021 г. Оказа се, че 
те са двама, и двамата 
независими.

Общинската избира-
телна комисия - Айтос, 
с председател Силвия 
Желева взе няколко 
решения, свързани с 
вота. С решение №180 

от 02.02.2021 г. регис-
трация получи незави-
симият кандидат за кмет 

на с. Мъглен Аднан Ха-
сан Лятиф. Предложе-
нието е на инициати-

вен комитет, подписа-
но от Емине Белбер. С 
решение №181 от 02.02 
т.г. за независим кан-
дидат за кмет на с. Мъг-

лен беше регистриран 
Межди Юсеин Ахмед. 
Предложението е от 
Инициативен комитет, 
подписано от Мустафа 

Мустафа.
ОИК-Айтос проведе и 

процедура за изтегляне 
на поредните номера на 
независимите кандида-
ти в бюлетината за гла-
суване. На изборите на 
28 февруари с №16 ще 
се яви Аднан Лятиф, а с 
№17 - Межди Белбер.

С решение на ОИК - 
Айтос №183 от 02.02.2021 
г. бяха назначени члено-
вете на двете секцион-
ни избирателни секции 
в с. Мъглен. Те ще бъдат 
ситуирани в основното 
училище в селото.

Вече е ясно, че при 
двама кандидати за 
кмет балотаж в Мъглен 
няма да има. Още на 
28 февруари, след при-
ключването на избор-
ния ден, мъгленци ще 
знаят името на новия 
си кмет.

НП

Една патриотична традиция няма да 
бъде прекъсната, въпреки пандемията, 
научи НП. Община Айтос обяви поред-
ното издание на конкурса за изпълнение 
на поезия “Моята България 2021”. 

Конкурсът всяка година се организира 
по повод националния празник на Бъл-
гария Трети март и се провежда под па-
тронажа на кмета на община Айтос Ва-
сил Едрев. Тази година, във връзка с епи-
демичната обстановка, общинската про-
ява ще се проведе при строг регламент. 
Основните училища ще излъчат по два-
ма най-добри рецитатори, а трите сред-
ни училища - по четирима. Отделно, вся-
ко училище ще има само по едно колек-
тивно участие.

Конкурсът ще се проведе на 25 фев-
руари, от 10.00 часа, в Актовата зала на 
СУ “Никола Вапцаров”, при строг часо-
ви график на участие. Целта е да се из-
ползва 30% от капацитета на залата, 
която побира стотина души. Ще бъдат 
спазвани  противоепидемичните мер-
ки за дезинфекция, отстояние и пред-
пазни маски.

Оценяването ще е от компетентно 
жури - преподаватели по български език 
и литература от училищата на територи-
ята на община Айтос. Наградният фонд е 
осигурен от Община Айтос, ще бъдат при-
съдени награди за всяка възрастова гру-
па. Всеки участник ще получи грамота.

НП

Частичните избори 
ще се проведат на 
28 февруари 

Кметство с. Мъглен

Мъглен се готви за избори

Конкурсът „Моята България 
2021“ с нов регламент 

Поздравления за праз-
ника 6 февруари и за ху-
бавия вестник! Всяка 
седмица ме връщате във 
времето, когато с редак-
тора Руси Маразов, като 
ученик участвах в спис-
ването на “Народен при-
ятел”. Благодаря Ви!

Поздрави на кмета Ва-
сил Едрев от момчето, 
което преди много годи-
ни живееше на ул. “Пас-
кал Янакиев” 10 в Айтос. 
Макар да не съм роден 
в Айтос, да съм живял в 
него само през учениче-
ските си години, аз съм 
Айтозлия и ще си оста-
на такъв, защото да си 
Айтозлия е гордост и ра-
дост! 

Поздрави на всички 
Айтозлии!

Доц. д.и.н. Евгени Йочев
София

До редакцията на в. „Народен приятел“

Айтозлия съм и ще си 
остана такъв! 



“ТЕРРА ПЛАН” ООД е фир-
ма, специализирана в облас-
тта на геодезическите услуги, 
кадастър, вертикално плани-
ране, инженерни измервания 
и всичко свързано с тях. Фир-
ма ТЕРРА ПЛАН предлага след-
ните услуги:
 Дейности по кадастър
 Изработване на част гео-

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

на обекти от КККР и промяна на 
кадастрален регистър
 Изработване на специали-

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

менение на поземлени имоти, 
сгради или самостоятелни обек-
ти в сгради;
 Нанасяне на самостоятел-

ни обекти в сгради;

 Изработване на ПУП ( под-
робни устройствени планове )
 Изработване на комбини-

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

Ако се интересувате от оп-
ределена услуга, но не я на-
мирате изброена, не се коле-
байте да се свържете с нас:

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр. Айтос, ул. “Паскал Яна-
киев” № 1 (на Зумпаловия 
площад)

- Владислав, как ще 
се представиш на чи-
тателите на НП?

- Казвам се Владислав 
Веселинов Василев, на 
15 години съм, ученик в 
СУ ,,Христо Ботев’’ - град 
Айтос. Едно от хобитата 
ми е фотографията - сни-
мам вече две лета... Дру-
га ми страст са народ-
ните танци - те са ми в 
кръвта... Танцувам още 
от детската градина, а 
сега - в няколко съста-
ва: в ТК,,Пирне” към На-
родно читалище “Пробу-
да”, с. Пирне, с ръково-
дител Нели Ненкова, и 
в ТС ,,Тракийче” към СУ 
,,Христо Ботев”, гр. Ай-
тос с ръководител Роси-
ца Кавръкова.

- Интересно ще е да 
научим какво мислите 
ти и твоите връстни-
ци за дистанционното 
обучение?

- Трудно ми е да кажа 
какво е общото мнение, 
всеки го приема по свой 
собствен и различен на-
чин. Срочният ми успех 
се намали заради вход-
ните нива от миналого-
дишния материал. Изво-
дът ми е, че материалът 
се удвоява. Но не за дъл-
го... Стига да внимаваш и 
да си водиш записки. На 
всеки малко или много 
му липсва присъствена-
та форма. Да, с дистан-

ционното обучение е по-
лесно от гледна точка на 
превоз, и най-вече - на 
здравето ни. Но и коства 
много повече труд и за-
нимание за учителите ни. 
Когато едно нещо се на-
пише на бялата дъска е 
по-усвоимо от нас, уче-
ниците.

- Ти си най-добрият 
млад фотограф в СУ 
“Христо Ботев”. Какво 
снимаш сега, по време 
на пандемията?

- И преди, и сега, обо-
жавам да снимам изгре-
ви и залези. Тази година 
ми е по-трудно със става-
нето за изгрева, защото 
стоя до късно на телефо-
на. Но и сега природата 
ми се отблагодари с кра-
сиви гледки. Освен тях, 
правя фотосесии на при-
ятелите си, в тесен кръг 
разбира се...

- Участваш ли във 
фотоконкурси?

- Не, не съм участвал 
от половин година.

- Би ли подредил 
своя авторска фотоиз-
ложба в Айтос?

- На този етап - не. Има 
още много време, дока-
то усвоя спецификите на 
фотоапарата ми. Всичко 
си идва с времето. Имам 
още какво да уча.

- Времето е трудно 
и за другата ти голя-
ма страст - танците. От 

колко време не си тан-
цувал на сцена?

- На сцена не съм тан-
цувал от доста време, 
може би повече от годи-
на... За сметка на това 
по време на локдауна на-
учих доста нови неща и 
танцувам всеки ден вкъ-
щи. Правя и импровизи-
рани хореографии, ако 
може така да се каже.

- Как поддържаш 
форма?

- Както споменах - тан-
цувам абсолютно все-
ки ден.

- Интересно ще е за 
читателите ни - кол-

ко народни танца зна-
еш?

- Ами, трудно е да се 
каже точната бройка. 
Хората, които знам, над-
хвърлят 120-130 вече. Но 
всяко хоро си има свои-
те разновидности и ва-
риации. Някои хора имат 
по повече от три вариан-
та. За танци - не мога да 
отговоря, всеки хорео-
граф си има свой собст-
вен стил на танците, за-
това няма и общи танци. 
Разбира се, има и наци-
онални танци, но вече на 
професионално ниво.

- Каква е мечтата ти, 

свързана с фотографи-
ята и танците?

- До момента, за фото-
графията нямам конкрет-
на мечта. Откакто имам 
фотоапарата, започнах 
да обръщам повече вни-
мание на малките неща. 
Но не предпочитам да 
работя като фотограф. 
По-скоро, бих искал фо-
тографията да ми е хоби, 
за да преоткривам нови 
и нови неща в природа-

та и живота. За народни-
те танци си мечтая - на-
дявам се някога да стана 
хореограф и да имам мой 
собствен състав, а защо 
не и ансамбъл.

- Коя е снимката, ко-
ято ще направиш след 
пандемията?

- Най-вероятно, на це-
лия клас - обща снимка, 
като по традиция.

НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

15-годишен фотограф знае 130 хорˆ, мечтае  
да е хореограф на собствен фолклорен ансамбъл 
Запознайте се с най-добрия 
млад фотограф на Айтос, 
Владислав Василев 

Геодезически услуги, кадастър,  
вертикално планиране, инженерни 

измервания и всичко, свързано с тях

Вече и  
в Айтос!

Кандидатстването по Национална про-
грама “ИКТ в системата на предучилищ-
ното и училищното образование” донесе 
поредната технологична придобивка за 
учениците от ОУ “Светлина” - село Топо-
лица. Новите таблети ще са част от тех-
нологичната среда, изградена по спече-
ления през лятото проект СТЕМ, на стой-
ност 50 000 лв. 

С устройствата, осигурени по НП 
“ИКТ” и СТЕМ ученето чрез преживява-
не и интересни мисии, изследователска-
та дейност и експериментите ще подгот-
вя децата от най-ранна възраст за пре-
дизвикателствата на 21 век. Да си уче-
ник в ОУ “Светлина”-Тополица е въл-
нуващо.

НП

Да си ученик в ОУ „Светлина“ - 
Тополица е вълнуващо

Учениците с новите таблети

На поредната изява с ТК “Пирне”

Награда за младия фотограф за участие в излож-
ба на Ротари - Айтос

Има вече няколко фотосесии с гвардейците на  
СУ “Христо Ботев” Изгреви и залези през обектива на Влади


