
Здравейте, айтозлии! 
Неведнъж сте доказвали, 

че сте хора с големи сърца! 
Каним Ви да се присъеди-
ните към кампанията "По-
дари Великденска вечеря 
на пенсионер в нужда"! И 
в тези нелеки дни преди го-
лемия празник - отворете 
сърцата си за добро! 

Всеки, който иска да се 
включи в кампанията, може 
да дари благотворително 

средства в дарителските 
кутии, поставени в търгов-
ски обекти в града, или да 
се свърже с нас! 

* Можете да дарявате и 
продукти от първа необхо-
димост - боб, леща, ориз, 
захар, консерви и други па-
кетирани храни.

* Всеки един от Вас може 
да се включи като доброво-
лец в инициативата по опа-
коването и раздаването на 

продуктите. 
* Всеки може да предос-

тави на организаторите 
адреси на хора, които са 
крайно НУЖДАЕЩИ СЕ! 

* Събраните средства 
се описват в ПРОТОКОЛ, 
който се оповестява пуб-
лично.

Нека бъдем единни и във 
време на пандемия. Сега 
самотните възрастни хора 
имат най-голяма нужда от 

подкрепа. Нека при спаз-
ване на противоепидемич-
ните мерки,  да стоплим 
сърцата на нашите въз-
растни и нека заедно да 
покажем, че ДОБРОТО все 
още е в нас! 

Тел: 0888 881 035; 0897 
441 704; 0894 259 104; 
0899 729 070.

Facebook - "Бъди човек 
- гр. Айтос"

Със Заповед на изпълни-
телния директор на Агенци-
ята за социално подпомага-
не, през 2021 г. Община Ай-
тос разкри нова социална 
услуга „Асистентска подкре-
па“, делегирана от държава-
та дейност, с капацитет 53-
ма потребители.

Община Айтос разширява 
и обогатява мрежата от со-
циални услуги на своята те-
ритория. През тази година 
нова, постоянна във време-
то, услуга "Асистентска под-
крепа“ се предоставя от Об-
щинския център за социални 
и здравни услуги в Айтос. Тя 
включва подкрепа за потре-
бители от социален асистент 
- за самообслужване; дви-
жение и придвижване; про-
мяна и поддържане на пози-
цията на тялото; изпълнение 
на ежедневни и домакински 
дейности и комуникация. 

„Асистентска подкрепа“ е 
специализирана социална 
услуга, която включва еже-
дневна почасова подкрепа 
в домашна среда за деца и 
лица с трайни увреждания и 
за лица в надтрудоспособ-
на възраст, които са в не-
възможност да се самооб-
служват. Услугата се пре-
доставя от екип от социал-
ни асистенти.  

Приемът на документи и 
подборът на потребители и 
персонал беше през м. яну-
ари т.г. Максималната  про-
дължителност за ползване 

на „Асистентска подкрепа” 
от един потребител е до че-
тири часа дневно, всеки ра-
ботен ден. Предоставянето 
на услугата е съобразно с 
предварително изготвената 
индивидуална оценка на по-
требностите на всеки от по-
требителите. 

"В момента подкрепа се 
предоставя на лица в над-
трудоспособна възраст в не-
възможност за самообслуж-
ване, които нямат определе-
на по съответния ред степен 

на намалена работоспособ-
ност. Потребители на услу-
гата са деца и пълнолетни с 
трайни увреждания, с опре-
делена чужда помощ, които 
не ползват асистентска под-
крепа, помощ за осигурява-
не на асистентска подкрепа 
или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна 
среда по реда на друг за-
кон", коментира за НП Ана-
стасия Даутева от ОбЦСЗУ 
- Айтос.

Потребителите на услуга-
та в община Айтос са 53-ма. 
Приемът на документи за 
потребители остава отво-
рен за кандидатстване. Еки-
път от социални асистенти е 
попълнен и с резерви, нау-
чи още НП.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

20-22 АПРИЛ 2021, бр. 465

Разширяват мрежата от социални 
услуги в община Айтос

Великденска благотворителна кампания

„Асистентска подкрепа“ за 
хора с трайни увреждания и 
в надтрудоспособна възраст

Традиция

Коледна благотворителна кампания 2020
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Вестник „Народен приятел” на 97 години

ПокАНА

За свикване на редовно Общо събрание на Сдруже-
ние с нестопанска цел Ловно- рибарско дружество „Со-
кол“ 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 събрание 
на Сдружение Ловно- рибарско дружество „Сокол“- Ай-
тос, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ 
от 17.30 ч., в залата на „Военен клуб“ гр. Айтос на ул. 
„Станционна“ 29.

1. Установяване на 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- рибарско 

дружество „Сокол“ - гр. Айтос

На 14 април 2021 г. един-
ственото айтоско печатно 
издание – вестник „Наро-
ден приятел”, навърши 97. 
Сред вестниците в региона 
само в. „Черноморски фар” 
е "по-възрастен" с 4 години. 
Но пък сме заедно вече де-
вета година. Събрахме ве-
дно двата най-стари вест-
ника - събрахме традици-
ята и опита на доброто пи-
сано слово, въпреки труд-
ностите и финансовите пре-
дизвикателство. За да про-
дължим заедно всеки втор-
ник и петък.

Първият брой на вестник 
"Народен приятел" излиза 
от печат на 14 април 1924 
година. Негов стопанин и 
редактор е Никола Божи-
лов. Годишнината на НП е 
добър повод да си спомним 
за създателя му. 

67 години след 
кончината му 

Ценим таланта и 
уникалното перо 

на Божилов
Журналистика в печатно 

издание означава мисъл, мо-
жене и висок интелект, за-
щото "написаното остава" - 
Verba volant, scripta manent.

Всеки ред в пожълтели-
те страници на Божиловия 
"Народен приятел" е актуа-
лен и днес, 97 години по-къс-
но. Въздействащ и силен, на-
писан с обич към Айтос и ай-
тозлии. 

Заимствал името "Народен 
приятел" от вестника на Жан 
Пол Марат "Приятел на на-
рода", издаван по време на 
Френската революция през 
1790 г.. И името се превръ-
ща в прозвище на редактора. 
Приятел на всички, но... ви-
наги с финансови проблеми. 
Сериозни. Често печатница-
та отказва да му даде новия 
брой, защото не може да за-
плати печата. „Веднъж, след 
като бай Кольо изтърси ця-
лото съдържание на джобо-
вете си на масата, му викна: 
„На, преброй ги, нещастнико, 
да не се излъжеш!“ „Нещаст-
ник” бе единствената дума, 
която Божилов употребява-
ше при силно раздразнение. 
Но в нея влагаше и упрек, и 
възмущение, и съжаление”, 
пише неговият съвременник, 
поетът и журналист Светльо 
Василев.

Редакцията на вестника е 
навсякъде, но най-вече – в 
кафенето, в печатницата или 
в библиотеката на читалище-
то. А натискът върху вестни-
ка се засилва с годините, 

особено след 1941 г. Всеки 
брой минава през цензура-
та на ниско културните слу-
жители в околийското по-
лицейско управление. „Там 
безцеремонно шареха със 
зелено мастило, зачерква-
ха думи, цели изречения, па-
сажи. Но „Народен приятел” 
остана верен на своите идеи 
– държеше будно съзнание-
то на хората и сочеше греш-
ките. За прогресивните хора 
вестникът стана поле за из-
ява”, пише още Светльо Ва-
силев, който посвещава на 
Никола Божилов и „Наро-
ден приятел”, стихотворени-
ето си „Будителят”.

Неподкупен и безкомпро-
мисен, Божилов обвинява 
виновниците за тежкия хал 
на народа. „Когато хората тъ-
нат в мизерия, нямаме пра-
во да живеем в охолство”, 
пише редакторът. И е па-
радоксално, но факт, че си-
нът на първия айтоски кмет 
след Освобождението – Бо-
жил Сапунов (1878 г.) живее 
като несретник. „Поняко-
га живееше като аскет – не-
бръснат, немит, изоставен. 
За мнозина беше чудак, но с 
една неизменна добродетел 
– духовно да общува с всич-
ки. Най-силно беше обаяни-

ето му сред младите хора. 
И така през неговата шко-
ла преминаха всички поко-
ления интелигенти от града 
и селата”, пише един от съ-
трудниците на вестника Ге-
орги Връбчев. 

В броя на НП от 4.Х 1944 
г. четем написаното от Бо-
жилов: „Българският народ 
оголя, обося, огладня. Налъ-
мите затракаха по улиците… 
Освен това, „най-великолеп-
ното” произведение на „па-
триотите” -  жандармерията, 
унищожаваше всичко. На 21 
май т.г. жандармерията уби 
в Айтос четирима и ги зах-
върли на площада. Народът 
от тази гледка остана потре-
сен, но не и отчаян.”

През 44-та Никола Божи-
лов е вече в напреднала въз-
раст и с разклатено здраве. 
Последните години от своя 
знаменателен живот прекар-
ва в Бургас, в старчески дом. 
Когато близките негови прия-
тели го посещават в този тъ-
жен дом за стари хора, очи-
те му все още излъчват жаж-
да за живот. Не говори за 
болестта си, а за скоро про-
четената книга. Живо се ин-
тересува за родния Айтос и 
„как вървят работите”. Както 
винаги, интересува се от но-

востите в науката и могъщата 
сила на прогреса. У него на-
пира желанието по-скоро да 
се върне в родния град. 

Преди да издъхне, до по-
следния миг на живота си, 
чете Л.Н. Толстой – „Петър І”. 
По този повод един от при-
ятелите му Калчо Георгиев 
пише: „Когато отидохме на 
погребението, в стаята на-
мерихме само отворената 
книга.” Това се случва на 4 
юли 1954 година – 30 годи-
ни след издаването на пър-
вия брой на вестник „Наро-
ден приятел”.

Изпратен е на гробището 
от неколцина приятели. Ето 

какво е написал за този ден 
един от сътрудниците му - 
Коста Чернев: „Вятърът по-
люшваше изсъхналата тре-
ва, а белите рози разливаха 
своето ухание и се сливаха с 
бледината на лицето му, кое-
то дори в последните мигове 
излъчваше добротворство – 
и в смъртта остана с голяма-
та си любов към хората.”

В айтоската история няма 
плеяда от герои. Но има не-
повторими личности, за кои-
то трябва да имаме памет. И 
сред тях с главни букви е за-
писано името на Никола Бо-
жилов – ерудиран и доблес-
тен публицист, смел защит-

ник на идеалите за социал-
на справедливост. 67 годи-
ни след неговата кончина 
оставаме подвластни на та-
ланта и уникалното му перо. 
И на публицистиката му, ко-
ято ще въздейства и в годи-
ните напред. За нея, за Бо-
жиловата публицистика, друг 
един редактор на НП – Же-
лязко Липов, написа през 80-
те години:
Тя ни свети ослепително 

ярко във мрака,
и ни учи да пишем 

със твоята страст.
Маестро, как си станал 

на думите страшни -
безстрашен ваятел?”

Никола Божилов (вляво) ñ близък приятел

"Народен приятел" - 1929 г.

"Народен приятел" 2021 г.

Искам да споделя с чита-
телите на НП огромната си 
благодарност към служите-
лите от Районно управле-
ние - Айтос за професиона-
лизма и изключително бър-
зата им реакция при раз-
криването на кражба на 
много ценни за мен вещи 
и лични документи, в това 
число - дебитни карти, ва-
жни за здравето ми лекар-
ства и ключове. Възхитена 
и трогната съм от поведе-
нието и отношението на по-
лицейските служители към 
мен и моя проблем. 

В 7.30 часа на 16 април 
2021 г., за минути оставих 
без надзор торбичка с го-
реизброените вещи пред 
дома ми, и тя стана обект 
на посегателство.    

Разтревожих се, изгу-
бих петнадесетина мину-
ти в безуспешно преслед-
ване на крадеца. Ведна-
га след това потърсих съ-

действието на служители-
те на РУ-Айтос. Само час 
след кражбата извършите-
лят вече беше установен, а 
вещите ми - върнати.

Горещо благодаря на це-
лия състав на РУ-Айтос за 
светкавичната реакция, за 
вниманието и оказаната 
помощ. Бързото разкрива-
не на извършителя засили 
доверието и уважението ми 
към работата на полицей-
ските служители. 

Пожелавам им много 
здраве, лично щастие и 
професионални успехи! 

Нека все така успешно 
да работят за сигурността 
и спокойствието на граж-
даните!

16.04.2021 г.
Айтос

С благодарност: Ваня 
Николова Михайлова - 
Роева

Ваня Николова Михайлова - Роева:

Благодаря на полицейските служители 
за светкавичната реакция



- Г-н Мухарем, на 13 
април започна свещени-
ят за мюсюлманите ме-
сец Рамазан. какво се 
изисква от мюсюлмани-
те в този месец? 

- Рамазан, месецът на 
благодат и спасение, тази 
година започна на 13 ап-
рил. Рамазан е и месец на 
Корана. Всевишният Ал-
лах Теаля повелява след-
ното: „Рамазан е месе-
цът, през който беше низ-
послан Корана за напът-
ствие на хората и ясни 
знаци от напътствието и 
разграничението. Който 
от вас стане свидетел на 
този месец, да пази оруч 
през него, а който е болен 
или на път да се издължи 
в други дни.” (ел-Бакара, 
2: 185). В отговор на ва-
шия въпрос през този ме-
сец всеки разумен и пъл-
нолетен мюсюлманин, на-
ред с другите си задъл-
жения, трябва да спазва 
оруч. Това е съзнателно 
лишаване на човек от яде-
не, пиене и сексуален кон-
такт от времето от пуква-
нето на зората (имсак) до 
залеза на слънцето (иф-
тар), и е основен ибадет 
в исляма. 

- какъв смисъл се 
влага в спазването на 
оруч?

- Държащият оруч пече-
ли способности като тър-
пение, издръжливост пред 
трудностите, при глад и 
суша, и пред желанията 
на душата. Осъзнава как-
во е бедност и изнемогва-
не, а чрез това печели бла-
городни чувства като до-
брота, състрадание и же-
лание да помогне и бъде 
полезен на хората. Осъз-
нава и цени даровете на 
Аллах и се стреми да не 
ги пилее.

Също така, през този 
свещен месец всеки пъл-
нолетен мюсюлманин, 
разполагащ с добри фи-

нансови средства, е за-
дължен да дава фитра как-
то за него самия, така и за 
семейството му. Основ-
ната класа от хора, които 
заслужават милостинята 
фитра, са бедните хора - 
мюсюлмани. Тя може да 
се дава също на сираци, 
вдовици, старци, ученици, 
дружества и организации, 
които се занимават с из-
дръжката на тези хора.

- Има ли Районно мюф-
тийство - Айтос инициа-
тиви през свещения ме-
сец?

- Мюсюлманско изпове-
дание и тази година обя-
ви национална кампания  
„Месец за подпомагане 
на ислямското образова-
ние” в Република Бълга-
рия. Кампанията започна 
на 13 април и ще продължи 
до 14 май. Тази кампания 
за първи път беше орга-

низирана през 2006 г. От-
тогава всяка година през 
месец Рамазан се набират 
средства, с които се оси-
гурява религиозно образо-
вание на децата ни в учи-

лищата и Коран-курсове-
те, стипендии на ученици-
те в духовните училища и 
други образователни дей-
ности. Ние като религиоз-
на институция полагаме 

много усилия за просве-
щаването на мюсюлмани-
те като продължаваме да 
развиваме дейността си 
в сферата на ислямското 
религиозно образование. 
За нас, съпричастността 
на хората към дейността 
ни е много важна. Затова 
и тази година отново оч-
акваме активност в кам-
панията и силна подкре-
па за ислямското обра-
зование.

Друга инициатива, с коя-
то е ангажирано Районно-
то мюфтийство през този 
месец, е подпомагането 
на бедни, сираци и дру-
ги нуждаещи се хора с ху-
манитарни пакети. Зато-
ва мюсюлманското изпо-
ведание обяви през ме-
сец Рамазан Национал-
на благотворителна кам-
пания за социално подпо-
магане „БЪДИ НАДЕЖДА 
ЗА НУЖДАЕЩ СЕ” . Стой-
ността на един хранителен 
пакет е 40.00 лв. Желаещи-
те могат да направят сво-
ите дарения в Районното 
мюфтийство или в Главно 
мюфтийство.

- Рамазан по време на 
пандемия. как ще ко-
ментирате?

- Да, за съжаление, и на 
този Рамазан се намира-

ме в пандемична обста-
новка, което е изпитание 
за всички нас, и трябва да 
се отнесем към това с раз-
ум и вяра. Животът е една 
от петте основни ценнос-
ти, които са неприкосно-
вени според исляма. По-
сегателството върху жи-
вота и всичко което го за-
страшава, е забранено, а 
което го съхранява - пре-
поръчително и похвално. 
Затова мюсюлманското 
изповедание препоръча 
да не се организират ко-
лективни ифтари.

Молим се Всевишният 
Аллах да ни заздрави в 
тези трудни дни, през ко-
ито преминаваме, да ни 
опази от болести, глад и 
бедност. Да ни насочи към 
извършване на добро и 
към добрия характер. 

- какво е пожеланието 
Ви към мюсюлманите?

- Пожелавам този Рама-
зан, който е месец на со-
лидарност и споделяне, 
да донесе благо на всич-
ки хора. Нека Всевишни-
ят Аллах да приеме наши-
те пости, молитви и бла-
готворителни дела и да ни 
даде възможност да праз-
нуваме празника Рамазан 
Байрам.  

НП
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Рамазан e месец на солидарност и 
споделяне - да донесе благо на всички хора!

СЪоБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 
с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
21.04.2021 г., 22.04.2021г. и 23.04.2021 г. ще се извърши пръ-
скане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.

Обработките на тревните площи ще бъдат извършени 
с „БИОТЕК C/S”. Препаратът е разрешен за използва-
не и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насеко-
ми. Карантинен срок 24 часа.

При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 
ще се извърши в следващите три работни дни.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сладкарски цех “Кра-
си” - Айтос търси да на-
значи желаещи да рабо-
тят и да се обучават слад-
кари - на постоянен тру-
дов договор, редовна смя-
на, заплата по договаря-
не. За информация тел. 
0898443202

оБЯВИ

• Тел. 0558/ 2 51 35 Ай-
тос ПРОДАВА гараж и га-
ражна стая в центъра, ул. 
„Богороди“ № 10А. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Ай-
тос ПРОДАВА апарта-
мент в гр. Малко Търно-
во, 58 кв.м. Цена по до-
говаряне. 

Търсите 
работа?

Обновената джамия в Айтоñ

Заради пандемията 
мюсюлманското 
изповедание препоръчва 
да не се организират 
колективни ифтари

Съдбата на 36-годишната 
айтозлийка Кремена Стоя-
нова е доказателство, че 
когато общността се отзо-
ве с разбиране и грижа, не-
щата се случват.

Преди дни преподава-
телката в СУ "Елин Пелин" 
- с. Руен, се завърна в Ай-
тос след тежка операция в 
Турция. Предстоят й реха-
билитация, още изследва-
ния и контролни прегледи. 
Но е щастлива и вярва, че 
дългогодишните й здраво-
словни проблеми са вече 
в миналото.

Доброкачествени тумори 
в двете гърди - това е диа-
гнозата, с която се бори от 
10-годишна. След 16 опера-

ции, решението на лекари-
те е мастектомия в турска 
клиника. Необходимите 15 
хил. евро са събрани само 
за седмица.

Стоянова се надява да-
рителските кампании на 
хора със здравословни 
проблеми да бъдат толко-
ва успешни, както нейната. 
В профила си във фейсбук 
тя многократно благодари 
на всички училища, детски 
градини, общини, частни 
фирми, държавни институ-
ции, на всеки познат и не-
познат, който е помогнал 
за операцията й в Истанб-
ул. Бързо възстановяване, 
Кремена!
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Когато общността 
ти даде сили  
да се пребориш...

В клиниката в Турция

Селятин Мухарем - Районен мюфтия на Районно 
мюфтийñтво - Айтоñ

И тази година е обявена национална кампания  
„Меñец за подпомагане на иñлямñкото образова-
ние”



И през последния уик-
енд Айтос отново беше 
баскетболен град! БК 
"Вихър" (Айтос) вече се 
откроява сред остана-
лите клубове - с голе-
мия брой на децата в 
различните възрасто-
ви групи, с желанието 
да тренират нонстоп и 
с ежеседмичните сре-
щи и турнири в Айтос и 
страната. Въпреки пан-
демията.

През уикенда отборът 
на момичетата до 14 го-
дини като домакин из-
воюва категорична по-
беда над БК ''Академик" 
(Пловдив). И макар че 
се "препънаха" в отбора 
на БК "Тони 7" (Сливен), 
момичетата показаха, 
че и най-дбрите отбо-
ри в региона вече тряб-

ва да се съобразяват с 
класата на айтоската 
баскетболна школа. С 
много спортен хъс и тре-
нировк, състезателките 
се готвят за реванш на 
следващия турнир.

НП

Да са сред най-добри-
те вече не е предизвика-
телство за учениците от 
ОУ "Светлина" с. Тополица 
- това е традиция. Поред-
ното доказателство идва с 
класирането на Областния 
кръг на Националното със-
тезание по информационни 
технологии "Знайко", кате-
гория "Програмист", в кой-
то училището е представе-
но от двама свои ученици 
- Михаела Проданова и Бе-
рай Нури. 

Състезанието „IT-Знай-
ко“ има за цел да даде въз-
можност на учениците да 
покажат уменията си за ра-
бота с ИТ, като ги приложат 
при решаване на поставе-
ни тематични задачи. Про-
веждат се три кръга, в кои-
то учениците се разпреде-
лят в групи, според постиг-
натия брой точки. Първият 
е дистанционен, а остана-
лите – присъствени. За все-
ки от кръговете, на учени-
ците се поставят тематични 
задачи. Работата на учас-
тниците се оценява от на-

ционално жури от учители, 
по точно определени кри-
терии за оценка. 

Налагането на проектно-
ориентирания модел на ра-
бота е провокирано от въз-
можността учениците да 
бъдат поставени в активна 
позиция. След поставяне 
на темата на проекта, те са-
мостоятелно планират сво-
ите дейности за постигане 
на крайната цел – реализа-
ция и съдържание на гото-
вия продукт, избор на про-
грама за изпълнение и на-
чин на представяне. И най-
важното - сами извършват 
изследователско проучва-
не. Този начин на организа-
ция на работата дава въз-
можност на учениците да 
мислят по даден проблем, 
а не само да възпроизвеж-
дат заучено учебно съдър-
жание. Репродуктивността 
отстъпва пред метода на 
действието.

Класирането на двамата 
талантливи представители 
на ОУ "Светлина" им дава 
право за участие в Нацио-

налния кръг на състезани-
ето. В началото на месец 
май предстои регистрация 

и премерване на силите 
с връстници на национал-
но ниво. 

Успех на младите програ-
мисти от ОУ "Светлина", ко-
ито ще представят не само 

своето училище, но и общи-
на Айтос!

НП
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ОУ „Светлина“ отново сред най-добрите

обявява прием на ученици в първи клас за 
учебната 2021/2022 година.

Заявленията за записване на ученици се подават 
онлайн от 26 април до 21 май 2021 г.

Димитринка МИХоВА

Над 14 000 българи от 
цял свят се регистрира-
ха и участваха в инициа-
тивата "Остави всичко и 
чети". Сред тях бяха и уче-
ниците от IIа и IIIб клас на 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ 

- гр. Айтос.
Инициативата, позната 

в много страни по света 
като D.E.A.R. Day (Drop 
Everything And Read – от 
английски „Остави всич-
ко и чети”), води своето 
начало от книгата „Ра-
мона Куимби на 8 г.”, на-

писана в далечната 1955 
г. от американската пи-
сателка Бевърли Клиъ-
ри. В книгата се разказ-
ва за учителката на Ра-
мона, която отделя все-
ки ден по малко време, в 
което децата могат да че-
тат в тишина онова, кое-

то им харесва. 
Именно тази идея на 

Клиъри подтиква редица 
организации, ангажира-
ни с насърчаване на че-
тенето, да обявят 12 ап-
рил, рождената дата на 
писателката, за Ден “Ос-
тави всичко и чети”. В 
този ден всеки е поканен 
да отдели няколко мину-
ти да почете на спокой-
ствие – без изисквания, 
без необходимост от об-
ратна връзка, без препо-
ръчани или задължител-
ни книги.

Ние ще продължим да 
търсим нашите 15 мину-
ти тишина и спокойствие 
за четене с наслада. „Ос-
тави всичко и чети“ ще 
стане наша инициати-
ва, с наши правила. Ще 
се опитаме четенето да 
бъде част от нашето еже-
дневие. Защото 15 мину-
ти могат да направят чу-
деса!

Вапцаровци в инициативата 
„Остави всичко и чети!“

Младите програмисти от Тополица ще представят на национално 
състезание не само своето училище, но и община Айтос

Младият ни баскетбол на път  
да си върне старата слава 

След победния мач

Средно училище „Христо 
Ботев“ - град Айтос


