
След 20 години учител-
стване Фатме Иляз, препо-
давател по рисуване в СУ 
"Никола Вапцаров" в Айтос, 
най-сетне се реши да пока-
же картините си пред пуб-
лика. В края на м. февруа-
ри в училището ни доведе 
първата й самостоятелна 
изложба - "Защо не?!"  

Художничката ни посре-
ща в Актовата зала на учи-
лището, където са подре-
дени картините й. Съпри-
частни с първата изява на 
г-жа Иляз, тук са и дирек-
торът Ирина Вътева, и зам.-
директорът по учебно-твор-

ческата дейност Здравко 
Димов. 

Благодарение на усилия-
та на училищното ръковод-
ство, Фатме Иляз е подре-
дила авторската си излож-
ба на територията на учи-
лището. Тя е от 25 карти-
ни, рисувани върху картон 
с акрилни бои. Училищно-
то настоятелство пък заку-
пило рамките за картини-
те, съдействало за изра-
ботването на паспарту за 
всяка от тях. 

„И това начинание не е 
нито първото, няма да бъде 
и последното, защото СУ 

„Н. Й. Вапцаров“ е мястото, 
където ученици и учители 
имат свободата да избират 
изразните средства и начи-
ните, по които да покажат 
отношението си към наука-
та, природата и заобикаля-
щия ни свят“, категорична е 
директорката Вътева.

Оказва се, че изложба-
та не е единствената учи-
лищна новина, защото дей-
ностите и заниманията по 
интереси в СУ "Никола Ва-
пцаров" са ежедневие и за 
учениците, и за учителите. 
"Имаме клубове в най-раз-
лични направления. Един 

от тях е "Училищни ме-
дии" - екипът днес ще от-
рази официалното откри-
ване на изложбата на г-жа 
Иляз. Имаме направление 
за спорт, за изкуства, за 
наука... Всички тези клу-

бове имат представителни 
изяви, но като цяло, идеята 
ни е учениците целогодиш-
но да имат пространство 
за изява на своите залож-
би и таланти. И учителите 
също", разказва зам.-ди-

ректорът Димов. 

Средно училище „Ни-
кола Вапцаров“ - Айтос 
- пространство за изява 
на заложби и таланти - 
четете на стр. 4 

143 книги, опаковани в ста-
ри вестнициq получиха като 
подарък айтозлии от чита-
лищните дейци на 3-ти март. 
Идеята - да разопаковаш па-
кетчето вкъщи, за да разбе-
реш какво е заглавието и съ-
държанието, скрито в него. И 
още - с мартеници в бяло, зе-
лено и червено бяха закиче-
ни дошлите на празника на 

площад "Свобода". Читалищ-
ните инициативи, многоброй-
ните български знамена и па-
триотичните маршове бяха 
част от изключително вълну-
ващата празнична атмосфе-
ра на тазгодишния 3-ти март 
в Айтос.

С вечните песни на Бълга-
рия айтозлии и гостите на гра-
да посрещнаха двата пред-

ставителни отряда, с кои-
то Айтос се гордее - Учени-
ческия гвардейски отряд на 
СУ "Христо Ботев" и Предста-
вителния отряд на матроси-
те на СУ "Никола Вапцаров". 
Перфектният младежки строй 
на площада придаде изключи-
телна тържественост на риту-
ала за издигане на национал-
ното знаме и беше най-яркият 
знак за приемственост на 143-
годишната традиция да праз-
нуваме Деня на българското 
освобождение.

Кметът Васил Едрев и зна-
менни групи от гвардейци и 
матроси изпълниха ритуали 
под звуците на националния 
химн. Благодарствен молебен 
отслужи отец Димитър Ингов. 
"Многая лета" заля площада и 
извика въодушевлението на 
стотиците деца и граждани. 

В патриотичния си поздрав 
към айтозлии кметът Васил 
Едрев свърза в едно празни-
ка и преклонението. "Преди 
143 години на този площад на-
шите деди ликували - нарекли 
го "Свобода". Защото на този 
ден, се сбъдва изконната им 

мечта – да бъдат свободни. И 
тогава, и днес, Трети март ви-
наги ще напомня колко висо-
ка цена трябва да плати един 
народ, за да се нарече СВО-
БОДЕН! Минали са 143 годи-
ни. Но за уроците на истори-
ята няма давност. Нека и по-

коленията след нас да пом-
нят, че разделението ни пра-
ви слаби, а разбирателство-
то удвоява силите ни към ус-
пеха", каза в празничното си 
слово градоначалникът.

Ивелина Василева - на-
роден представител от 44-
то Народно събрание, из-
бра да празнува Трети март 
с айтозлии. "За мен беше ра-
дост да споделя Национал-
ния празник 3 март с жители-
те на Айтос. 143 години след 
подписването на Санстефан-
ския мирен договор да пом-
ним делото на всички смели 
българи, за които Освобожде-
нието е било най-висша кау-
за. Трети март е повод да се 
замислим и за бъдещето на 
България.", каза за НП Иве-
лина Василева.
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Гвардейци и матроси на тържествения  
ритуал за Трети март в Айтос

След 20 години в професията учителка по рисуване 
подреди първа изложба

Ивелина Василева  
бе на националния 
празник с айтозлии

Трети март 2021 г. - Айтос, площад "Свобода"

Експозицията беше открита в Актовата 
зала на СУ „Никола Вапцаров“

Фатме Иляз и зам.-директорът Здравко Димов с петокласници в изложбе-
ната зала на училището



Ваксините и ваксини-
рането са топ темата 
на всички медии през 
март, затова ни беше 
крайно любопитно да 
разберем кой и къде 
ваксинира айтозлии. 
Оказа се, че в „Меди-
цински център І“ ЕООД 
- Айтос, всички, близо 
300, ваксинации е на-
правила старшата ме-
дицинска сестра Гюл-
шен Хаджимехмед. 

Освен че е хирургична 
мед. сестра, до момента 
Гюлшен сама се справя 

с всички манипулации, 
в специално организи-
рания кабинет в Цен-
търа. 225 първични и 72 
вторични дози е поста-
вила до 2 март т.г. мед-
сестрата. Само за два 
дни 77 са ваксинира-
ните от нея членове на 
секционни избирателни 
комисии за парламен-
тарните избори.

Въпреки че са на най-
първата линия в борбата 
с COVID-19, всички ле-
кари и медсестри в „МЦ 
І“ ЕООД - Айтос, работят 

без допълнително за-
плащане, което в пълна 
сила се отнася и до Гюл-
шен Хаджимехмед. 

Нямало е нежелани 
ефекти при нито един 
от ваксинираните в ка-
бинета на „МЦ І“ ЕООД 
- Айтос до този момент. 
От ваксинирани пък на-
учихме, че като меди-
цински специалист с 
голям опит, медсестра 
Хаджимехмед изключи-
телно професионално 
си върши работата.
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ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 4 април 2021  
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021г

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, заявя-
ват желанието си в писмена форма 
чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им ад-
рес в случаите, когато своевременно 
е направено искане по чл.36 от Из-
борния кодекс за гласуване по на-
стоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и насто-
ящ адрес са в различни населени 
места, може да поиска да бъде впи-
сан в избирателния списък по насто-
ящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допус-
нати непълноти и грешки в избира-
телния списък подава заявление за 
отстраняването им до общинската 
администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборно-
то помещение и желаят да гласуват 
с подвижна избирателна кутия, но не 
са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс (20.03.2021г.), 
може да гласуват с подвижна изби-
рателна кутия, ако заявят това и при 
условие че на територията на насе-
леното място е назначена подвиж-
на СИК

Кой ваксинира айтозлии?

Водач на листата на 
ДПС за Бургаски изби-
рателен район е народ-
ният представител от 44-
то Народно събрание Се-
вим Али. Второ място е 
отредено за айтозлията, 
адвокат Драгомир Ошав-
ков в листата на „Из-
прави се! Мутри вън“ в 
Бургас. Общинският съ-

ветник Георги Янев за-
ема петото място в бур-
гаската листа на партия 
„Републиканци за Бъл-
гария”. Милена Куртова 
- Радева е на шеста по-
зиция в листата на БСП 
за ІІ МИР.

НП

Четирима айтозлии 
в листите с 

кандидат-депутати

ОБЯВЛЕНИЕ

За инвестиционно намерение от Серап Ергин Шевкет 
за отглеждане на трайни насаждения в поземлен имот 
№00151.270.22, в местността Алтън търла, в землището 
на град Айтос, на площ от 8879 кв. м.

ОБЯВЛЕНИЕ

За инвестиционно намерение от Севгин Сабахатинов 
Ахмедов за отглеждане на трайни насаждения в позем-
лен имот №36227.53.15 в местността Яката, в землище-
то на село Карагеоргиево, община Айтос, на площ от 
7790 кв. м.

ПОКАНА

   За свикване на редовно Общо събрание на Сдру-
жение с нестопанска цел Ловно- рибарско друже-
ство „Сокол“ гр. Айтос.

   Управителният съвет на Сдружение Ловно-рибарско 
дружество „Сокол“ - гр. Айтос, със седалище гр. Айтос, 
ул. „Васил Левски“ 1, на основание чл.26 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и чл.30, ал.22 от 
Устава на сдружението свиква Общо отчетно събра-
ние на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол“-
Айтос, което ще се проведе на 22.04.2021 г. (четвър-
тък) от 18.00 ч., в залата на „Военен клуб“ гр. Айтос 
на ул. „Станционна“ 29.

1. Установяване легитимността на членовете.
2. Отчет на УС за дейността и финансите на сдруже-

нието през 2020 г.
3. Отчет на КС за дейността му през 2020 г.
4. Приемане на годишен план за дейността на Сдру-

жението.
5. Приемане на бюджет за 2022 г.
6. Определяне размера на членски внос и встъпите-

лен членски внос за 2022 г.
7. Избор на делегати за ОС на НЛРС- СЛРБ.
8. Разглеждане на жалби от членове на сдружение-

то.
9. Прекратяване на членство на членове на сдруже-

нието.
10. Разни. 
Управителен съвет на Сдружение Ловно-рибар-

ско дружество „Сокол“ - гр. Айтос,

Управителят на „МЦ І“ ЕООД д-р Феим Мурад пред 
ваксинационния кабинет

До 2 март ст. мед. сестра Гюлшен 
Хаджимехмед е поставила 300 ваксини

За улеснение на гражданите Община Айтос и об-
щинското търговско дружество "Айтос - Автотранс-
порт" ЕООД организират безплатен транспорт до 
Гробищния парк на 6 март 2021 г. (събота) - Голя-
ма Задушница преди Месни заговезни, преди Ве-
ликия пост. 

В събота, на 6 март, автобусът ще тръгне от автога-
рата в 8.30 часа, и ще се движи по обичайния марш-
рут. Обратният курс към града е в 9.30 часа.

Редовен безплатен превоз за айтозлии всяка събо-
та до Гробищния парк ще бъде организиран от 3 ап-
рил до Архангелова задушница 2021 включително.

По неофициална информация - за да не се смесват потоците от пациенти, има идея бившият кабинет на 
д-р Юсеин Шехов във фоайето да стане център за ваксинации. 

Извънредно! Безплатен транспорт 
до Гробищния парк на 6 март, 

Голяма задушница

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне 
на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпа-
дъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. 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 – старши експерт, 
Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321.



В края на месец януа-
ри 2021 г. Фондация „Бъл-
гарска хранителна бан-
ка” (БХБ) подписа дого-
вор с Община Айтос за 
безвъзмездно предоста-
вяне на хранителни про-
дукти, получени като да-
рения от производите-
ли, преработватели, тър-
говци на храни и др. Об-
щинският център за со-
циални и здравни услуги 
към Община Айтос пое 
ангажимента да тран-
спортира, съхранява и 
разпределя дарените от 
БХБ продукти.

На 16 февруари беше 
предоставено първото 
дарение от Фондацията 
на обща стойност 884.57 
лв. Продуктите бяха раз-
пределени и предоставе-
ни на потребители на До-
машния социален патро-
наж и на потребители по 
проект "Патронажна гри-
жа в община Айтос".

Храните получиха хора, 
които в това трудно вре-
ме имат най-голяма нуж-
да от социална подкре-
па. Освен грижи по про-
екта и топла храна от До-
машния социален патро-
наж, те получиха различ-
ни видове вафли, кро-

асани и бейкролс. На 
всеки от потребители-
те на Домашния социа-
лен патронаж и на про-
екта бяха предоставе-
ни по 11 броя пакетира-
ни храни. 

"Продуктите изнена-
даха и зарадваха наши-
те потребители, предим-

но възрастни и самотни 
хора и хора с уврежда-
ния. Благодарим на БХБ 
за това, че спасява хра-
ни и ги дарява с внима-
ние и грижа на органи-
зации, предоставящи ди-
ректно подпомагане на 
нуждаещите се", казват 
от Общинския център за 

социални и здравни услу-
ги - Айтос. 

Българската хранител-
на банка е учредена със 
социална мисия през 
2012 г. от девет органи-
зации и компании. Това 
е първата организация в 
страната, която събира, 
складира и раздава даре-

ни хранителни продукти с 
кратък срок на годност, 
в съответствие с всички 
стандарти за безопас-
ност на храните. С помо-
щта на мрежа от парт-

ньорски организации в 
цялата страна храната 
се разпределя до десет-
ки хиляди потребители на 
социални услуги.

НП
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Българска хранителна банка 
с първо дарение за Айтос

Кой ваксинира айтозлии?

Ако имате в 
домакинството 
си непотребни 
електрически 
уреди, или из-
лязло от упо-
треба елек-
тронно обо-
рудване, мо-
жете да се 
о с в о б о д и -
те от тях лес-
но, при това 
напълно без-
платно. 

Услугата се 
предлага от 
Община Айтос, 
съгласно дого-
вор, сключен с 
„Елтехресурс” 
АД, като част от 
стратегията й за опазване на окол-
ната среда. Мобилни екипи на „Ел-
техресурс” АД организират събира-
нето от домовете и извозването на 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки 
работен ден на единен телефонен 
номер – 0 800 14 100, или на e-mail: 

order@makmetal.eu. Из-
пълнението на заявките 

е напълно безплат-
но за граждани и 

фирми. 
Изхвърляне-

то на подобен 
тип отпадъци 
в контейнери-
те или около 
тях е забране-
но, а нарушите-

лите подлежат 
на санкция. 

Услугата за съ-
биране и извоз-
ване на излязло 
от употреба елек-
трическо и елек-
тронно оборуд-
ване на терито-

рията на община Ай-
тос от една страна предотвратява 
струпването на отпадъци във и око-
ло контейнерите и в същото време 
допринася за опазване на градска-
та среда от замърсяване.

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖ-
НОТО ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВ-
КА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН. 
0 800 14 100

Община Айтос предлага 
нова услуга

Събиране и извозване на излязло от  
употреба електрическо и електронно 

оборудване на територията на община Айтос

Участниците в кон-
курса за есе, органи-
зиран от Национален 
военен университет 
„Васил Левски“, бяха 
удостоени с грамоти. 
Конкурсът е по иници-
атива на Курсантско-
студентския съвет на 
НВУ „Васил Левски” 
и е посветен на 148-го-
дишнината от гибелта 
на Левски. В родолю-
бивата надпревара с 
голямо желание и ен-
тусиазъм се включиха 
ученици от XI клас на 
СУ "Христо Ботев".

Ботевци в национален 
конкурс за Левски

Директорът Пенка Кирязова с участниците в кон-
курса

Общински център за социални и здравни услуги - Айтос

ОБЩИНА АЙТОС

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-126

гр.Айтос,  01.03. 2021 год.

На основание чл.175 и чл.183, ал.3 от 
Изборния кодекс  във връзка с нача-
лото на предизборната кампания за 
Изборите за  народни представители 
за Народно събрание на 04.04.2021 г

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ местата за поста-

вяне на агитационни материали, 
както следва:

За град Айтос: Фасадата (стъкла-
та) на сградата на Общинския цен-
тър за социални и здравни услуги, 
ул.”Васил Левски” №3.

За селата: Таблата на сградите на 
кметствата.

За имоти, собственост на физиче-
ски или юридически лица, агитацион-
ните материали могат да бъдат поста-
вяни след разрешение на собствени-
ка или управителя на имота.

Партиите, коалициите и инициатив-
ните комитети в срок  до три дни, след 
датата на провеждане на изборите 
премахват поставените от тях агита-
ционни материали.

Настоящата заповед да се обяви 
чрез средствата за масово осведо-
мяване и на сайта на Община Айтос 
– aytos.bg

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС



Фатме Иляз видимо се вълнува. Повече от 15 го-
дини е учител по изобразително изкуство и англий-
ски език в СУ "Никола Вапцаров, но това е първа-
та й публична авторска изява пред колегите и въз-
питаниците на училището. "Започнах работа във 
вече бившето училище „Любен Каравелов“, а след 
това имах шанса да стана част от страхотния екип 
на СУ "Никола Вапцаров". Въпреки че рисувам от 
дете, това е първата изложба в живота ми. За пър-
ви път излагам свои картини публично", казва ху-
дожничката. 

Баща й я насърчил да рисува. Бил самоук худож-
ник, но имал невероятно усещане за цветове и фор-
ми - от него се е учила преди да завърши института 
в Кърджали. "Сега и дъщеря ми рисува добре. Не 
се занимава професионално с рисуване, но често 
хваща четките в свободното си време", разказва 
Фатме Иляз, с благодарност към училищното ръ-
ководство, което стимулира таланта й. Предложи-
ли й да нареди изложбата, имала достатъчно кар-
тини и приела. "Рисувам пейзажи, различни сезони 
и абстрактни картини, които тук не съм подредила. 
Много обичам цветята - рисувам много цветя.", каз-
ва още учителката. И се усмихва, защото пред за-
лата вече са дошли нейни ученици от петите класо-
ве, които искат да разгледат картините. А те, ока-
за се, са чудна смесица от сюжети, цветове, етног-
рафски, пролетни и есенни мотиви, изгреви и зале-
зи, и много, много цветя... Фатме Иляз е щастлива 
- подкрепят я колегите, семейството, големите уче-
ници, а малките - просто се възхищават и са горди 
със своята учителка. 

Питаме я би ли подредила градска изложба, 
има ли куража да покаже картините си пред ай-
тозлии? "На този етап не знам... Нека да посвик-
на малко с първата", отговаря  скромно, но пред-
вид надслова на експозицията, ясно е, че отгово-
рът е "Защо не?!"

Фатме Иляз живее в с. Тополица и от 20 годи-
ни всеки ден пътува до Айтос. Омъжена е, има две 
деца, синът е вече инженер, дъщерята - последна 
година следва фармация.  

„Всичко може да бъде 
използвано повторно“

И в съседната зала е подредена изложба - с про-
изведения от рециклируеми материали, изработе-
ни от ученици. "Това е част от учебното съдържа-
ние на 11 „а“ и „б“ клас по география и икономи-
ка, по един от модулите, по които се обучават тази 
година. Г-жа Маргарита Стратиева се е постарала 
да мотивира учениците да измислят начини как ре-
циклируемите материали да бъдат повторно използ-
вани. В случая учениците ги използват за произве-
дения на изкуството или за някои често прагматич-
ни неща. Например пясъчният часовник, който е 
пълен със захар и изтича точно за 28 секунди. Има 
модели на идеалния град, има неща, които просто 
могат да украсят дома вместо да бъдат изхвърлени 
на боклука", обяснява идеята за уникалната излож-
ба Здравко Димов. 

"Надсловът е: „Всичко може да бъде използвано 
повторно“ - част от създаването на географския на-
чин на мислене у учениците, защото географията е 
наука, която не само изучава Земята, тя се занимава 
с това, как Земята да бъде съхранена за бъдещите 
поколения", коментира Маргарита Стратиева.

"С този проект решихме да си представим, че 
можем да живеем по-екологично, че от отпадъци-
те може да стане нещо по-добро, нещо красиво. И 
че не всеки отпадък всъщност е отпадък - може да 
бъде нещо по-ценно“, казва единадесетокласнич-
ката Дуйгу и показва какво е сътворила - длани, 
в които са поставени цветя. "Изработих ги от един 
вид глина, стари вестници и торбички. Пластмасо-
ви бутилки и боя използвах за листата", разказва 
още девойката.

"Ние искахме да вдъхнем живот на отпадъците, 
да покажем, че не трябва да ги изхвърляме, а да 
ги превърнем в предмет на изкуството, за да им се 
радваме. И да радваме околните с това", обяснява 
и Мерлин от 11 „а“..

Да създадеш идеалния град?!

Питаме преподавателката Маргарита Стратие-
ва как се е родила идеята за интересната излож-
ба, на която могат да се видят красиви аранжиро-
вки, кукли, картини, цветя, и още много произведе-
ния на изкуството, които няма къде другаде да ви-
дите. "Изучаването на новите модули по география 

и икономика е материя изключително тежка и труд-
на за учениците. Моята идея беше да разнообразя 
материала с проект, в който всеки да покаже инди-
видуален почерк, и в същото време да провокирам 
интереса на учениците към предмета. Получиха се 
интересни проекти въпреки трудното учебно съдър-
жание. Имаха мотивацията да работят. Подготвили 
сме и още нещо, изключително интересно е, и ще 
отправим покана към Общината, към г-н кмета. Ка-

ним го в един учебен час, в който учениците ще му 
представят своите проекти - как те виждат идеалния 
град. Уверявам Ви, имат чудесни идеи, от които той 
ще бъде заинтересован. Това е темата, върху коя-
то ние вече работихме по Модул 2. Предвид чудес-
ни идеи, иска ми се, след като се поуспокоят мал-
ко нещата около COVID, да организираме една та-
кава среща, на която учениците да представят сво-
ите виждания и проекти. Как те виждат бъдещето 
на нашия град, как можем да задържим тук млади-
те хора, как може да се живее по- спокойно и чис-
то. И този проект ще завърши с изложба. Предсто-
ят ни много още интересни неща", казва още г-жа 
Стратиева. 

"НЕ на агресията сред децата!"

В СУ "Никола Вапцаров" от години не пропускат и 
Деня на розовата фланелка - всяка последна сряда 
на месец февруари. Това е специален ден за Учени-
ческия съвет и за училищния психолог Станка Тер-
зиева. Тяхна е идеята за тазгодишната експозиция 
за 28 февруари. Личи стил и желание посланията да 
стигнат до всяко дете. "С тази традиционна изложба 
казваме "НЕ на тормоза сред децата". Изработена 
е с много въображение, талант и желание от малки 
и големи ученици. Самата подготовка носи основ-
ния смисъл - толерантност и разбирателство, неза-
висимо от възрастовите и всякакви други разлики 
между децата", казва г-жа Терзиева.

Творческите изяви на учениците като превенция 
на агресията - това е идеята на изложбата. Това е 
идеята и на всичко, което се случва в училището - 

децата имат мотивация и идеи къде да насочат сво-
ята енергия и своите сили.

Наученото на теория - в практиката

Неоткъснали още погледи от "розовата фланелка", 
петокласници ни канят на своята  изложба в едно от 
фоайетата на училището. Изработили са почти про-
фесионално макети на традиционни къщи от различ-
ни природни материали по Технологии и предпри-
емачество, раздел "Проектиране в дома", обяснява 
ни преподавателката Нели Маринова. "По този на-
чин децата се запознават и с видовете материали, 
което е част от учебния план в 5 клас. Приложени-
ето тук е основно от дървесина - децата са изра-
ботили къщички. Използвали са различни матери-
али, важно е умението им да ги съчетават. Тук са 
най-добрите неща, които са класирани за изложба-
та. За нас е важно учениците да прилагат на прак-
тика наученото в теоретичните часове по предпри-
емачество. Винаги ме изненадват с оригинални ма-
кети и с интересни хрумвания", не без гордост каз-
ва г-жа Маринова.

В съседство учениците на преподавателката Си-
била Пиличева пък ни показват нагледно как спо-
ред тях изглежда Слънчевата система. В часовете 
по "Човек и природа" в 5 клас, изучавайки Слънче-
вата система, децата получили задачата, с матери-
али по избор, да изработят макети - кой както реши, 
стига да съответстват на наученото.

От директора и зам.-директора научаваме още, 
че СУ "Никола Вапцаров" е едно от партньорските 
училища на Фондация "Америка за България". "През 
Фондацията колеги от училището, пряко или косве-
но, са преминали обучения с преподаватели от Ко-
лумбийския университет в Ню Йорк", подчертава 
зам.-директорът Здравко Димов

Аудио-визуално за историята

Краят на м. февруари е и патриотичните теми са 
особено актуални. В един от училищните коридо-
ри попадаме на нещо крайно любопитно. Оказва 
се, че изложбата на 4 „б“ клас дава не само визу-
ална представа за българската история. На атлас 
от учебник всеки може да сканира код и да събе-

ре аудиовпечатления на телефона си, за да научи 
полезни исторически факти и събития. "Големите 
ученици, когато са били в 4 клас, не са имали тези 
средства и възможността, но сега могат да минат, 
да сканират кода и да чуят обяснения за това, което 
виждат", обясняват ни четвъртокласниците. 

Пред съседната класна стая, на 4 а клас с ръко-
водители Геновева Василева и Донка Йорданова, 
има друга, различна изложба - по-точно, пет излож-
би в едно. Четвъртокласничката Мариана ни пред-
ставя единия от елементите - табло за 3-ти март. 
И подчертава, че е изработено само от момичета-
та. "Сложили сме стихотворението „Шипка“, има-
ме снимки и рисунки на паметника Шипка, имаме 
гербовете на България, снимка на опълченците на 
Шипка. Харесваме си го", доволна е Мариана. Ла-
зарин презентира таблото на момчетата, посвете-
но на Васил Левски, а Михаела показва онази част 
от изложбата, която е събрала рисунки на целия 
клас по темата "Опазване на околната среда". Па-
мела ни обяснява произхода на изящните марте-
нички - направени са заедно с учителките по слож-
ната техника "квилинг". Представянето завърш-
ва Дефне. "Това са нашите проекти по английски 
език, темата е „Здравословна диета".

Училището съществува за учениците, 
а не учениците - за училището

На втория етаж откриваме изложба, посветена 
на Деня на неевклидовата геометрия, която пре-
подавателката Жасмина Проданова е подготвила 
и подредила с учениците от 7 клас. Част от нея са 
няколкото нарисувани от седмокласници портрети 
на Алберт Айнщайн. Защото, оказва се, неевклидо-
вата геометрия е в основите на теория на вероят-
ностите на Айнщайн, обясняват ни децата.

Друга изложба Вапцаровци са посветили на кра-
сотите на родния край, по съвместен проект с ита-
лианско училище „Музика и изкуства сред приро-
дата“. "Непрекъснато организираме изложби и да-
ваме поле за изява на учениците, за да могат те да 
се чувстват тук като у дома си. Защото училището 
съществува за учениците, а не учениците - за учи-
лището. И за да бъдат територия за изкуство, кул-
тура, спорт и т.н.", коментира Димов.

На територията на училището ръководството 
създава по-добри условия за работа - водят ни в 
нов компютърен кабинет и в нова учителска стая. 
Няма как да не възкликнем: "При толкова нови 
неща, явно училището има много пари?! Отгова-
рят ни: "Не, имаме толкова много планове и меч-
ти". Вървим към компютърния кабинет - разглеж-
даме ученически рисунки - близо 75 платна укра-
сяват стените на всички коридори. 

Компютърният кабинет пък е част от плана за 
надграждане на базата. Планиран е в бюджета на 
СУ "Никола Вапцаров" за 2020 г. Изграден е изцяло 
с училищни вложения - закупили компютрите, боя-
дисали стените, сложили ламинат. Създаден е спе-
циално за профилираната паралелка "Компютърна 
графика", за да се провежда качествена, профили-
рана и общообразователна подготовка на учени-
ците. Пред компютрите откриваме на присъствен 
учебен час бъдещите компютърни специалисти, 
учениците от настоящия 11 „б“ клас.

После научаваме, че бившият кабинетен корпус 
на 4-я етаж по проект ще бъде преобразен в „СТЕМ 
център“, т.е. „Център за иновации, изследвания и 
природни науки“. На мястото на кабинетите по хи-
мия, изобразително изкуство, музика, хранилища-
та ще бъдат ситуирани модерни пространства - че-
тири чисто нови тематични зони - „Живот“, „Сили“, 
„Сума“ и „Вещество“. "Проектът е по Национална-
та програма за „Изграждане на СТЕМ среда“. Об-
щата стойност на проекта е 330-340 хил. лв., които 
са държавно финансиране от Министерството на 
образованието и от бюджета на училището - участ-
ваме с близо 12%. Към тези четири зони ще бъде 
изградена и лаборатория за лабораторни упраж-
нения по химия и опазване на околната среда и 
методически кабинет на екипа за ключови компе-
тентности на учителите по природни науки. Една 
от тематичните зони ще бъде използвана като мно-
гофункционално помещение за семинари, срещи, 
лекции и други подобни събития. Изпълнението на 
този проект ще стартира съвсем скоро", предста-
вя ни идеята директорът Ирина Вътева.

Не успяхме да видим и наполовина от това, ко-
ето всеки ден се случва в СУ "Никола Вапцаров". 
Трудно е и да твърдим, че такава е моментната 
картина. Едно е сигурно - от всяка класна стая 
тук надничат идеи, които децата и учителите бър-
зат да осъществят. Защото имат пространство-
то, имат подкрепата, и най-важното - имат много 
идеи за бъдещето.
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Благотво
Средно училище „Никола Вапцаров“ - Айтос - 
пространство за изява на заложби и таланти

11 „б“ в компютърния кабинет

Маргарита Стратиева с единадесетокласни-
ци, които работят по проекта

„Защо не?!“

Фатме Иляз


