
На 29 май 2021 г. (събо-
та) Община Айтос, Местна 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН - Айтос), съв-
местно с Туристическо дру-
жество "Чудни скали" - Ай-
тос организираха първо 
издание на велопохода „И 
ние сме на пътя!“ Два бяха 
поводите за атрактивната 
проява - празникът на бъл-
гарската просвета и кул-
тура и Първи юни - Ден на 
детето.

Точно в 8 часа в събота, 
на площада в Айтос се яви-
ха доста повече млади ве-
лосипедисти от тези, кои-
то предварително бяха за-
явили участие. Дъждът не 
попречи на старта на ве-
логрупата, която уверено 
тръгна в посока село Топо-
лица. Участниците бяха на 
възраст VІІІ-ХІІ клас. За да 
се гарантира безопасност-

та им на пътя, по 12-кило-
метровото трасе до Тополи-
ца и обратно, велоколона-
та беше охранявана от па-
трулни автомобили на РУ-

Айтос. Предвидливо орга-
низаторите се бяха погри-
жили в групата да се вклю-
чи и веломайстор, който да 
помага, ако има проблеми с 

колелата. Мокра настилка, 
оплетени спици и меки гуми 
бяха част от неудобствата 
за велоентусиастите. Но 
проблемите сплотиха гру-

пата и наситиха с много 
емоционални моменти пър-
вото организирано айтоско 
велопътешествие.

Отправната точка беше 
кметството в Тополица. 
Там членове на клуб Бъл-
гарски младежки Червен 
кръст -Айтос (БМЧК) при СУ 
"Христо Ботев" представиха 
пред участниците на теория 
и практика реални пробле-
ми, които могат да им се 
случат на пътя и как да реа-

гират в критични ситуации. 
През това време членове 
на Младежката секция на 
ТД "Чудни скали" с ръково-
дител Николай Димитров се 
зае с подготовката на тра-
се за атрактивно велосъс-
тезание, в което се вклю-
чиха по желание 12 ентуси-
асти. Тримата най-бързи с 
колелата спечелиха вауче-
ри от веломагазин "СТЕФ", 
а всички участници полу-
чиха тениски и грамоти от 

кмета на община Айтос Ва-
сил Едрев. Осигурен беше 
топъл обяд за пожелалите 
да се включат в инициати-
вата. Имаше и фотосесия, и 
усмивки - зад рамката с ло-
гото на велосъбитието. 

В ранния съботен следо-
бед велосипедистите се за-
върнаха уморени, но щаст-
ливи в Айтос - всички с же-
ланието велопоходът да 
стане традиционен.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтос с първи младежки 
велопоход „И ние сме на пътя!“ 

Организатори са Община Айтос 
и ТД „Чудни скали" – Айтос
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ОБЩИНА АЙТОС

"СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2021"

ОБЩИНА АЙТОС
кани гражданите на тържествено честване на Деня на Ботев 
и на загиналите за свободата и независимостта на България

ГРАДСКА ГРАДИНА, 2 ЮНИ 2021 г., 11.00 часа

Шествие до 

СУ "Христо Ботев", 

с участието на 

VІ Гвардейски 

ученически отряд

Програма на ученици 

от СУ "Христо Ботев", 

поднасяне на венци и 

цветя пред паметниците 

на Ботев в Градската 

градина и в двора на 

училището.



Националният статистически институт започва до-
пълнително набиране на преброители за Преброя-
ване 2021 - от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението 
ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители 
и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са на-
брани. По-голям е недостигът на преброители в голе-
мите градове. Повече от необходимия брой кандида-
ти за преброители има в Северозападна България.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. 
преброителите ще имат право да посещават дома-
кинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. 
сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и не-
деля.

При Преброяване 2021 населените места на те-
риторията на страната ще бъдат разделени на пре-
броителни участъци, като всеки ще съдържа при-
близително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Все-
ки преброител ще може да преброи по един, два 
или повече участъка в зависимост от преброените 
онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. 
Преброителите ще се легитимират със служебна кар-
та, издадена от Националния статистически инсти-
тут, като преди това ще преминат специално обуче-
ние и ще подпишат декларация за опазване на ста-
тистическата тайна на получената информация. 

Заявлението за кандидатстване за преброител е 
по образец и се подава в Общината. Документи-
те за кандидатстване могат да се изтеглят на сай-
та на Община Айтос и на Преброяване 2021 https://
bit.ly/3hsBlDG.

Преброяването на населението и жилищния фонд 
в Република България ще се проведе в периода 7 
септември - 3 октомври 2021 година, като ще пре-
мине на два етапа:

• Първи етап - чрез попълване на електронна пре-
броителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. 
до 17 септември 2021 година.

• Втори етап - чрез посещение на преброител на 
домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октом-
ври 2021 година.

На 27 май т.г. Общин-
ски съвет - Айтос прие 
допълнение към Наред-
бата за определяне и ад-
министриране на местни-
те такси и цени на услуги 
на територията на общи-
на Айтос. Причината е, че 
в наредбата не е предви-
дена такса за случаите, в 
които длъжностното лице 
по гражданско състояние 
сключва граждански брак 
извън сградата на Общин-
ска администрация, т.н. 
„изнесен ритуал“. Зара-
ди порасналия интерес на 
младите двойки да слагат 
подписи отвъд стените на 
Ритуалната зала, възник-
ва необходимост от въ-
веждане на такса за изне-
сените  бракосъчетания, 
пише в докладната запис-
ка на кмета Васил Едрев 

до Общинския съвет. 
Семейният кодекс дава 

възможност за сключва-
не на граждански брак на 
друго публично място, из-
вън общинската Ритуална 
зала. За да може Община-
та да отговори на искани-
ята на бъдещите младо-
женци, беше необходимо 
Общинският съвет да взе-
ме решение за размера 
на таксата за ритуал на 
открито. 

Проектът на наред-
ба беше публикуван на 
08.04.2021 г. на интернет 
страницата на Община 
Айтос в раздел „Съобще-
ния“, както и в Портала за 
обществени консултации. 
Предоставена беше въз-
можност на всички граж-
дани в 30-дневен срок от 
публикуването да напра-

вят своите предложения 
и да изразят становища 
и мнения по проекта. В 
законоустановения срок 
предложения и станови-
ща по проекта не са по-
стъпили, стана ясно в за-
седателната зала. 

Съветът реши таксата 
за сключването на граж-
дански брак извън сграда-
та на Община Айтос (изне-
сен ритуал) да е 200 лв., с 
включен ДДС. Кметът Ва-
сил Едрев със заповед ще 
определи местата, на ко-
ито ще се провежда риту-
алът на открито. По думи-
те му пред ОбС, това ще 
се случва в парк "Славе-
ева река" и Етнографския 
комплекс "Генгер". Наред-
бата за допълнение на На-
редба за определяне и ад-
министриране на местни-
те такси и цени на услуги 
на територията на община 
Айтос, приета с Решение 
на Общински съвет –Ай-
тос на 27 май 2021 г. ще 
влезе в сила от деня на 
публикуването й във вест-
ник „Народен приятел“.
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200 лв. за граждански брак  

извън ритуалната зала

Набират допълнително 
преброители за 

Преброяване 2021

Младите двойки ще могат да 
избират къде да се разпишат - 
l парка или в "Генгер"

От 31 май 2021 г. (понеделник) общинското търгов-
ско дружество "Айтос-Автотранспорт" ЕООД възстано-
ви всички свои курсове по общинската и областната 
транспортна схема - до и от населените места и град 
Бургас.

Актуалното маршрутно разписание можете да види-
те на сайта на Община Айтос, раздел "Общински тър-
говски дружества" - "Айтос-Автотранспорт" ЕООД и на 
Автогара - Айтос.

“Айтос-Автотранспорт“ ЕООД 
възстанови всички курсове 

до селата и Бургас 

З А П О В Е Д 
№РД-08-454

гр. Айтос, 28.05.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 
от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.1 
и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от На-
редба за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общин-
ско имущество, във връзка с Реше-
ние №198 на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол № 16 от за-
седание на ОбС-Айтос, проведено на 
29.01.2021г., 

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за про-

веждане на публични търгове с явно 
наддаване за отдаване под наем, за 
срок от 3 години на недвижими имо-
ти – частна общинска собственост, 
представляващи: 

1.1. Търговски обект №1 „Бивш 
магазин за хляб“, със застроена 
площ 60,60 кв.м, находящ се в север-
ната част на подблоково простран-
ство на ЖСК „Левски”, УПИ VІІ-2102 
, в им.пл.2102, кв.110, по плана на 
гр.Айтос, ул.”Хр. Ботев” №16, актуван 
с АЧОС №136/16.09.1998г., при грани-
ци: изток – улица, запад – вътрешен 
двор, север – УПИ VІ-2101, юг – тър-
говски обект № 2. Имотът се отдава 
под наем за извършване на търгов-
ска дейност.

- Дата и час на търга – 17.06.2021г. 
от 10:00ч. в малката заседателна 
зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 
– 363,60лв. /триста шестдесет и 
три лева и щестдесет стотинки/ без 
ДДС.

- Стъпка за наддаване – 30,00 лв. 
/тридесет лева/ без ДДС.

- Депозит за участие – 36,36 лв. 
/тридесет и шест лева и тридесет и 
шест стотинки/, който се внася в ка-
сата на Общината /стая №10/ или 
по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, 
BIC: BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 
16.06.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 12:00ч. на 
16.06.2021г.

1.2. Помещение „Бивш магазин 
за текстил“, със застроена площ 118 
кв.м, находящо се на партерен етаж, 
в подблоково пространство на ЖСК, 
в им. пл. №2060 в кв.119 а, по плана 
на гр.Айтос, ул. „Свобода“ №3, акту-
ван с АЧОС №157/08.12.1998г., при 
граници: изток – улица, запад – въ-
трешен двор, север – вход за канце-

ларии, юг – магазин. Имотът се отда-
ва под наем за извършване на тър-
говска дейност. 

- Дата и час на търга – 17.06.2021г. 
от 10:15ч. в малката заседателна 
зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 
– 708,00 лв. /седемстотин и осем 
лева/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 70,00 лв. 
/седемдесет лева/ без ДДС.

- Депозит за участие – 70,80 лв. 
/седемдесет лева и осемдесет сто-
тинки/, който се внася в касата на 
Общината /стая №10/ или по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: 
BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 
16.06.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 12:00ч. на 
16.06.2021г.

2.За обезпечаване изпълнение-
то на задълженията по договора за 
наем определям парична гаранция 
в размер на една месечна наемна 
вноска, достигната на търга, която 
се внася преди сключване на дого-
вора. Внесената парична гаранция 
след изтичане на срока на договора 
се освобождава, като не се начис-
лява лихва.

3.Утвърждавам по 1 /един/ ком-
плект тръжна документация за всеки 
отделен имот за провеждане на тър-
га, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен 
търг;

- Заявление за участие - приложе-
ние №1; 

- Декларация за оглед на имота – 
приложение №2

- Декларация за условията на тър-
га и проекто-договора – приложе-
ние №3;

- Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска 

собственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
4.Тръжната документация е на 

стойност 30.00 лв./тридесет лева/ без 
ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 
15.06.2021г. в Центъра за услуги и 
информация на гражданите.

5. Кандидатите следва да предста-
вят в запечатан непрозрачен плик 
до 12:00ч. на 16.06.2021г. в Центъ-
ра за услуги и информация на граж-
даните към общината следните до-
кументи:

5.1. Заявление за участие в търга - 
приложение №1; 

5.2. Декларация за оглед на имота 
- приложение №2;

5.3. Декларация за условията на 
търга и проектодоговора - приложе-
ние №3;

5.4. Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване 
на лични данни - приложение №4;

5.5. Документ за внесен депозит;
5.6. Документ за закупена тръжна 

документация;
5.7.Пълномощно с нотариална за-

верка на подписа, когато се участва 
чрез пълномощник. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на 
нейното заседание. На комисията се 
предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай 
оригиналът се показва за сверка.

6. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи 
за участие в търга се записва обек-
та на търга, наименованието на кан-
дидата и ако е юридическо лице се 
записва и ЕИК на фирмата.

7. Оглед на имотите да се извърш-
ва всеки работен ден до 12:00ч. на 
16.06.2021г. с представител на Об-
щината след представяне на плате-
жен документ за закупена тръжна 
документация и предварителна за-
явка.

8. Начин на плащане: в 14-дневен 
срок от влизане в сила на заповед-
та за спечелил участник и преди под-
писването на договора спечелилият 
кандидат следва да внесе един месе-
чен наем с ДДС и една гаранция по 
изпълнение на договора в размер на 
един месечен наем.

9. В 7- дневен срок от сключване 
на договора наемателят следва да 
представи застрахователна поли-
ца за сключена застраховка, вклю-
чително срещу природни бедствия и 
земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви 
във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос 
и да се постави на информационно-
то табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповед-
та ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Об-
щината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



От седмица живеещите в 
блоковете на ул. "Хаджи Ди-
митър" се радват на чисто 
нова градинка, която Общи-
ната създаде на изоставен до 
сега терен (зад бившия мага-

зин „1001 стоки“). Появи се 
малък оазис - с 12 туи и под-
ходящо количество розови 
храсти. Поставени са пейка 
и кошче за отпадъци от мита 
мозайка.

Теренът е облагороден по 
нареждане на кмета, със сред-
ства от бюджета и с дейст-
вията на отдел "Благоустроя-
ване" в Общинската админи-
страция.
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Още един зелен оазис в града200 лв. за граждански брак  
извън ритуалната зала

Общинският съвет засе-
дава на 27 май 2021 г. с дне-
вен ред от 14 точки. Едино-
душно беше приет отчетът 
за дейността на общинска-
та фирма „АВИЦЕНА“ ЕООД. 
За поредна година управите-
лят Младен Иванов докладва 
пред съветниците финансо-
ва стабилност на аптечното 
търговско дружество. Прие-
то беше и предложението на 
Васил Едрев – кмет на общи-
на Айтос за упълномощава-
не на представител на общи-
на Айтос за участие в редов-
но  общо събрание на акцио-
нерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, 
гр. Бургас и за определяне на 
позиция и мандат по реше-
нията, които ще бъдат взети. 
Представител на Община Ай-
тос да бъде д-р Паруш Пару-
шев, управител на „МБАЛ Ай-
тос“ ЕООД, решиха съветни-
ците. Наредба за допълнение 
на Наредба за определяне и 
администриране на местни-
те такси  и цени на услуги на 
територията на община Ай-
тос получи одобрението на 
ОбС. Допълнението е свърза-
но с приемането на нова так-
са за т.н. "изнесен ритуал". 
Промяната дава възможност 
на бъдещите младоженци да 
сключват граждански брак 

извън сградата на Община-
та, на места, определени със 
заповед на кмета. 

Акцентът на майското за-
седание беше поставен вър-
ху приемането на Плана за ин-
тегрирано развитие на общи-
на Айтос 2021-2027 г. Страте-
гическият документ определя 
посоката на развитие на Об-
щината през следващите се-
дем години.

На майското си заседа-
ние Общинският съвет опре-
дели представител на Общи-
на Айтос в Общото събрание 
на съдружниците на „БУРГА-
СИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас. 
Беше одобрена и докладна-

та записка на кмета за кан-
дидатстване на Община Ай-
тос с проектно предложение 
по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ “Патро-
нажна грижа +” по Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014-2020“. 
Целта е устойчиво развитие 
на патронажната грижа за 
възрастни хора и лица с ув-
реждания, включително и за 
хора с хронични заболявания 
и трайни увреждания. За цел-
та се предвижда продължа-
ваща финансова подкрепа и 
оказване на здравно-социал-
ни услуги в домашна за потре-

бителите среда. Програмата 
се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския со-
циален фонд.

 В полза на Главна дирек-
ция „Изпълнения на наказа-
нията” - гр. София беше взе-
то решение за учредяване на 
безвъзмездно право на полз-
ване върху част от недвижим 
имот – частна общинска соб-
ственост - канцелария на ул. 
„Свобода“ №3.

Има решения за прекратя-
ване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физиче-
ски лица в кв. 40 по плана на 
с. Съдиево, община Айтос, и в 
кв.19 по плана на с. Лясково, 
община Айтос. Съветът гласу-
ва и продажба на недвижим 
имот  в м. Ташла баир в зем-
лището на с. Пещерско, с на-
чин на трайно ползване „изо-
ставена орна земя”, чрез про-
веждане на публичен търг с 
явно наддаване. Беше даде-
но и разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП-ПРЗ 
(подробен устройствен план - 
план за застрояване) за част 
от поземлен имот в м. Моги-
лата, землище на гр. Айтос с 
НТП „Нива”.

В точка „Питания“ общин-
ските съветници изслушаха 
„Отворено писмо на майки с 
искане за промяна на чл. 35 от 
Наредбата за детските гради-
ни“. Писмото беше предста-
вено от Деяна Тинкова и под-
крепено с 90 подписа. Основ-
ният проблем, който постави 
Тинкова е, че работещите в 
чужбина, или без трудов до-
говор, майки в майчинство и 
т.н. не могат да се сдобият с 
документ за месторабота, ка-
къвто се изисква по чл. 35 на 
Наредбата. Общинският съ-
вет подкрепи предложението 
на кмета, Комисията по обра-
зование да организира сре-
ща с всички заинтересовани 
страни, за да стане ясно има 
ли проблем, и ако има - как да 
бъде решен.

НП

Общинският съвет прие Плана 
за интегрирано развитие на 

община Айтос 2021-2027
Всички решения от майското заседание

Важни срокове 
за

изборите за народни представители
за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 11 юли 2021 
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък  може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021 г.

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 своевремен-
но е направено искане за гласуване 
по настоящ адрес

До 26.06.2021 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. Искането се прави писме-
но до кмета на общината, кметството 
или до кметския наместник и съдър-
жа ЕГН на избирателя, вида и номе-
ра на документа му за самоличност 
и подпис; или чрез електронно заяв-
ление през интернет страницата на 
Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г.

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

До 05.07.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упраж-
нят избирателното си право в избор-
ното помещение и желаят да гласу-
ват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок 
по чл.37, ал.1 от Изборния кодекс 
/26.06.2021г./, може да гласуват с под-
вижна избирателна кутия, ако заявят 
това и при условие, че на територи-
ята на населеното място е назначе-
на подвижна СИК

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за би-
тови отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, 
пътища, дерета. 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 началото на март т.г. по-
сетихме Средно училище „Ни-
кола Й. Вапцаров“ със скром-
ната идея да отразим първа-
та самостоятелна изложба на 
учителката по рисуване Фа-
тме Иляз. Впечатлени от бога-
тия училищен живот и от же-
ланието на ученици и учите-
ли да ни покажат поне малка 
част от всичко, което се случ-
ва в училището, гостувахме на 
Вапцаровци в продължение 
на часове. На 25 май 2021 го-
дина - един специален ден за 
СУ „Никола Й. Вапцаров“, от-
ново бяхме там - в училището, 
пълно с живот. 

Денят беше неучебен, но ръ-
ководството, учителите и уче-
ниците изпълниха двора, в оч-
акване на интересни и с много 
желание готвени събития. На-
чало на празничния за учили-
щето (след 24 май) ден даде 
Мажоретният състав с ръко-
водители Весела Захариева 
и Маргарита Стратиева. Кра-
сивите момичета бяха горди 
с новата композиция по хо-
реография на Мая Христо-
ва и ни заредиха с настрое-
ние. Не предполагахме обаче 
какъв взрив от емоции може 
да предизвика сред учени-
ците традиционната Вапца-
ровска щафета, организира-
на от учителите по физиче-
ско възпитание и спорт Сер-
гей Пеев, Никола Габровски, 
Валентин Герджиков и Димчо 

Данов. Оказа се събитие, в ко-
ето искат да участват всички 
- от III до X клас. Стартираха 
по групи – III и IV класове, V и 
VI класове, VII и VIII класове, 
IX, X и XI класове. Щафетата 
беше с три поста, а всеки от-
бор - с по четирима състеза-
тели. След оспорваното над-
бягване и мощните възгласи 
за подкрепа, класирането по 
групи показа, че най-добри в 
групата на третите и четвър-
тите класове са: Първо мяс-
то - IVб клас – Елиф-Ася Се-
лим, Себахтин Мустафа, Сте-
лияна Иванова, Серкан Мю-
мюн; Второ място - IVв клас 
– Вероника Калчева, Крис-
тин Николова, Синан Юсе-
ин, Мерт Шабан; Трето място 
- IIIа клас – Мерт Салиев, Фе-
взи Кенан, Надежда Петкова, 
Клара Дживанова.

В групата на петите и шес-
тите класове: Първото мяс-
то беше за VIа клас – Дже-
сур Ахмедов, Енвер Тефик, 
Жасмина Татарова, Емине 
Юмер; Второто - за VIв клас 
– Ралица Дачева, Виктория 
Маринчева, Али Али, Кайра 
Хасан; и Трето място за VIб 
клас – Хюсеин Хюсеин, Йоан 
Парушев, Велина Бахчевано-
ва, Стела Николова. 

В група VII и VIII класове: 
Първо място за VIIIб клас – 
Стефания Станчева, Берна 
Сали, Кристиян Иванов, Алек-
сандър Чорио; Второ място за 
VIIIа клас – Гюркан Шабан, Се-
батин Осман, Габриела Дими-
трова, Алисия Василева; Тре-
то място за VIIIв клас – Катери-
на Славова, Надрие Халим, Ке-
мал Джемал, Ахмед Муталиб.

В групата на големите уче-
ници - IX, X и XI класове: Пър-

во място - Xв клас – Елиза 
Милякова, Дарина Колева, 
Мустафа Смаил, Ахмед Хам-
за; Второ място - Xа клас – 
Жанет Желева, Дарина Ни-
колова, Ефе Хасан, Ванеса 
Стоянова; Трето място - XIа 
клас – Али Хасан, Емил Ва-
силев, Никол Стоянова, Петя 
Николова.

Веднага след Вапцаровска-
та щафета започна голямото 
награждаване на учениците, 
постигнали призови места в 
различни състезания и конкур-
си. Осем купи бяха връчени от 
директора на училището Ири-

на Вътева на отличилите се в 
състезанията „Многознайко“ 
- децата, които за най-кратко 
време са дали най-голям брой 
верни отговори. Али Али, Едже 
Расимова, Зерин Ахмедова и 
Сейде Осман получиха купи 
за отличното си постижение 
в състезанието „Аз зная ан-
глийски“. На Ивайла Бахчева-
нова беше връчена купа за по-
стижението й в „Млад матема-
тик“, а Кина Георгиева, Мари-
ана Спасова и Надежда Пе-
ткова бяха отличени с купи за 
представянето си в състезани-
ето „Родна реч“.

Бяха наградени и ученици-
те, класирани за национал-
ния кръг на селекция на На-
ционалното състезание по 
творческо писане на англий-
ски език - Владимир Стойчев 
и Стоян Тончев. Своите грамо-
ти и награди получиха и уче-
ниците, заели първите места 

в двата училищни конкурса за 
дизайн на рекламни плакати 
на кампаниите за прием на 
ученици в първи и осми клас. 
Джелил Мухарем и Есра Ер-
кин от ХIб клас получиха гра-
моти и таблети, за първо мяс-
то в конкурса за дизайн на ре-
кламен плакат за първи клас. 
Наградени бяха Ивелин Геор-
гиев от VIIIб клас, класиран и 
в двата конкурса, съответно 
на второ и трето място, еки-
път Ева Бохосян и Стефания 
Станчева от VIIIб клас и Илай-
да Аптикадир от ХIб клас, кои-
то си поделиха третото място 

в конкурса за плаката за пър-
воокласниците, а Фазиле Ис-
маил от ХIб клас – за третото 
място в конкурса за плакат за 
осмокласниците.

Кристин Николова от IVв 
клас получи своя златен ме-
дал от пролетния кръг на със-
тезанието „Математика без 
граници“, а Емир Юмеров – 
бронзов медал от същото със-
тезание. 54 златни медала по-
лучиха класираните на първо 
място в четирите състезания 
„Многознайко“ – „Млад ма-
тематик“, „Млад художник“, 
„Аз зная Английски“ и „Род-
на реч“. Над 70 са сребърни-
те медали от четирите със-
тезания. Резултатът от със-
тезанието „Млад художник“ 
пък са прекрасните излож-
би в цялата сграда на учили-
щето, на които са подредени 
класираните творби на учени-
ците. И това не беше краят на 

този ден. След награждаване-
то, едновременно стартира-
ха три събития – волейболни-
те блиц срещи между учители 
и ученици, Голямото пролет-
но фолклорно надиграване и 
рециталът на хор „Усмивка“, 
съвместно с клуб „Дигитални 
светове“ и клуб „Млади въз-
рожденци – Iб“. А учениците 
имаха възможността да из-
берат събитието, на което да 
присъстват.

Двете волейболни срещи 
бяха между отборите на учи-
тели и ученици. Първи в състе-
занието влязоха дамите. На-
прегната и много емоционал-
на беше тази среща, а публи-
ката в еуфория, подкрепяше 
и двата отбора с ръкопляска-
ния и възгласи. След много ус-
пешни отигравания и от две-
те страни на мрежата, и поч-
ти изравнен резултат през ця-
лото време, на финала победа 

извоюва отборът на ученички-
те. Срещата при мъжете също 
беше много оспорвана, с ра-
вен резултат почти до края. 
Естествено, в отбора на учи-
телите, се включиха и препо-
давателите по физическо въз-
питание и спорт, а подгрява-
нето беше осигурено от уни-
калното изпълнение на учи-
телките-мажоретки. Всичко 
случващо се на волейболния 
терен, коментираше Нели Ма-
ринова. Накрая, и срещата на 
мъжете завърши с победа на 
учениците.

Нямаше как да пропуснем 
Голямото пролетно фолклор-
но надиграване на площадка-
та пред главния вход на учи-
лището, с водещ Лиляна Тан-
гарджиева. Извиха се някол-
ко хора – Право Александров-
ско, Дайчово, Ширто, Елени-
но, Ганкино... По-опитните 
в народните танци учители, 

участвали в състава „Вапца-
ровски ритми“ (танцовият със-
тав на учителите Вапцаровци), 
показваха на учениците слож-
ните стъпки, и всички заедно 
се нареждаха да танцуват.

Захласнахме се и по реци-
тала на хор „Усмивка“ с ръко-
водител Валя Иванова, пред 
северозападния вход на учи-
лището. Децата се представи-
ха с репертоар от десет пес-
ни, изучавани през учебна-
та година. Към всяка песен 
имаше атрактивна презента-
ция от учениците в клуб „Ди-
гитални светове“ с ръководи-
тел Мария Филипова. А уче-
ниците от клуб „Млади въз-
рожденци – Iб“ с ръководи-
тел Таня Петкова изпълниха 
две песни и марш.

По време на всички тези 
събития, учениците от клуб 
„Млади възрожденци – IVб“ 
с ръководител Станка Митко-
ва подредиха Информацио-
нен павилион. Там те разказ-
ваха на своите съученици за 
дейността на клуба и неговия 
патрон Васил Левски. Показ-
ваха материали, изработени 
през учебната година, както 
и ценни подаръци и книги, по-
лучени от гостували на клуба 
изявени личности.

Открита беше и фотоизлож-
бата на клуб „Краезнание и 
пешеходен туризъм“ с ръково-
дител Здравко Димов. Оказа 
се, че снимките на изложба-
та са заснети по време на по-
ходите и занятията на клуба, 
и са от различни забележи-
телности и интересни на уче-

ниците места в града и окол-
ностите.

Целият богат на Вапцаров-
ски прояви ден беше отразен 
от учениците в клуб „Училищ-
ни медии“ чрез излъчване на 
живо във фейсбук страница-
та на училището и заснема-
не на всички събития. Свои-
те снимки от награждаването 
предостави Иван Чаков, а от 
Голямото пролетно фолклор-
но надиграване - Мария Фи-
липова.

25 май 2021 г. беше ден, пъ-
лен с живот за СУ „Никола 
Й. Вапцаров“ - училището, в 
което винаги има достатъч-
но пространство за изява на 
заложби и таланти. С нетър-
пение очакваме следващата 
покана, за да съпреживеем 
още вълнуващи събития с Ва-
пцаровци.
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стр.4 Народен приятел8
Един ден в СУ „Никола Вапцаров“ - 

училище, пълно с живот...

старт на вапцаровската щафета

Дамският двубой по волейбол

Кристин Николова от IVв клас получи 
своя златен медал от пролетния кръг на 
„Математика без граници“

Хор "Усмивка"Учителките мажоретки

Голямото пролетно фолклорно надиграване е една дългогодишна традиция 
за вапцаровци Клуб „Млади възрожденци"


