
Церемонията по връчване-
то на зрелостните свидетел-
ства тази година се случи на 
23 юни. Учители, родители, 
приятели и граждани препъл-
ниха читалищния салон, за да 
споделят радостта на абиту-
риентите, примесена с малко 
тъга по безгрижните учениче-
ски години. 

Кметът Васил Едрев, ди-

ректорите на трите средни 
училища, класните ръково-
дители и зрелостниците по-
срещнаха прави училищни-
те знамена, прозвуча нацио-
налният химн. Директорът на 
СУ "Христо Ботев" Пенка Ки-
рязова, на СУ "Никола Вапца-
ров" - Ирина Вътева и зам.-
директорът на ПГСС "Злат-
на нива" Таня Андреева из-
лязоха на сцената, съпрово-
дени от възгласите на свои-
те възпитаници и дълго нес-
тихващи аплодисменти. Кме-
тът Васил Едрев ги поздрави 
за поредния успешен випуск 
и им поднесе цветя. Водещ на 
церемонията беше Цвета Ан-
дреева - преподавател в СУ 
"Христо Ботев", училището, 
което тази година беше ор-
ганизатор на традиционното 
празнично дипломиране на 
айтоския випуск.

В обръщението си градона-
чалникът пожела на зрелост-
ниците винаги да помнят три 
неща: семейството, своите 

учители и родния град. "Чес-
тито дипломиране, госпожи-
ци и господа! На всички Вас, 
които днес ще получавате ди-
пломи за средно образова-

ние, пожелавам попътен вя-
тър! Преследвайте мечтите 
си, поставете си цели, кои-
то да следвате. Ако първият 
опит е неуспешен - опитайте 
отново! Младостта Ви дава 

предимството да търсите и 
да откриете най-верния път. 
Пътят на Вашето призвание и 
реализация. Моят съвет към 
всички Вас е да бъдете ини-

циативни! Да надграждате 
знанията, получени в средно-
то училище, да трупате опит и 
да се стремите да бъдете най-
добри в това, с което сте се 
заели. Доказвайте се всеки 

ден! Сигурен съм, че ще ус-
пеете. Но само ако имате тър-
пение и воля, ако не се огъне-
те пред трудностите. Ще ус-
пеят тези от Вас, които имат 

амбиция и хъс. Тези, които 
не избират застоя. Тези, ко-
ито не отлагат реализацията 
си за утре", заяви с апломб 
още кметът.

Той благодари на директо-

рите и класните ръководите-
ли за усилията и труда, които 
са положили, за да образо-
ват и възпитат едно прекрас-
но айтоско поколение.

"Използвайте знанията и 
възможностите си за успеш-
на реализация в онази об-
ласт, в която се чувствате 
най-подготвени. И посветете 
таланта си на бъдещето на 
община Айтос!", каза още в 
обръщението си към младите 
хора градоначалникът.

55 бяха тази годна отлични-
ците от трите училища. Дис-
танционното обучение не се 
е отразило върху качеството 
на образованието и на ре-
зултатите от 12-годишното 
им старание. 30 са отлични-
ците в СУ "Христо Ботев", 16 
- в СУ "Никола Вапцаров" и 9 
- в ПГСС "Златна нива". Лич-
но кметът им връчи свидетел-
ствата за зрелост, заедно с 
Почетен плакет на Община 
Айтос, с диплом "Отличник 
на Випуск 2022", като не про-

пусна да разговаря с всеки 
един от тях за бъдещите му 
намерения. За 12-годишно-
то си старание първенците 
получиха и пожелания за ус-
пешно студентстване и още 
отлични дипломи.

Церемонията продължи с 
връчването на дипломите на 
останалите зрелостници, ре-
дом до тях на сцената бяха 
директорите и класните ръ-
ководители на випуска - СУ 
"Христо Ботев" - Атанаска 
Бойчева, Николай Димитров 
и Атанас Маринов, СУ "Нико-
ла Вапцаров - Галина Ивано-
ва и Стоянка Костова и ПГСС 
"Златна нива" - Лидия Коста-
динова и Мариана Дончева. 
Много снимки за спомен, ус-
мивки и разплакани очи, бро-
ене от 1 до 12, радостни въз-
гласи и еуфорично летящи 
шапки на сбогуване - това се 
случи след последната обща 
снимка на айтоския Випуск 
2022. На добър час!
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

28-30 ЮНИ 2022, бр. 560

Випуск 2022 се дипломира! На добър час!
Кметът Васил 
Едрев удостои  
55 отичници  
с Почетен плакет 
и диплом 
„Отличник на 
випуска“

Пламена, Мария и Джем с диплома Отличен 6.00!  
Щурмуват университетите с кураж и самочувствие -  
избрали са право, медицина и журналистика



Красимира СОТИРОВА

Педагози и ученици от 
три учебни заведения об-
мениха опит и добри прак-
тики в рамките на Нацио-
нална програма "Иновации 
в действие". Домакин на съ-
битието беше ОУ "Св. св. Ки-
рил и Методий", село Кара-
георгиево. В началото на 
срещата директорът на учи-
лището домакин, Силвия То-
мова приветства гостите от 
учебните заведения в села-
та Петко Славейков и Бело-
вец. Тя отчете добрите прак-
тики, които са реализирани 
до този момент благодаре-
ние на възможността учи-
лището да бъде иноватив-
но. От тази учебна година 
учениците от четвърти, пети 
и шести клас в ОУ "Св. св. 
Кирил и Методий", село Ка-
рагеоргиево имат допълни-
телни часове по информа-
ционни технологии и компю-
търно моделиране. В рамки-
те на два открити урока де-
цата представиха уменията 
по графичен дизайн и мул-
тимедия, които са усвоили 
през учебната година. Пред 
своите гости, чрез различ-
ни програми петокласници-
те изработиха филм, посве-
тен на 150-годишнината на 
училището, която се чест-
ва тази година. По-големи-
те им съученици от шести 
клас пък монтираха видео-
фото албум. При изготвяне-
то му те използваха ефек-
ти и програми, които гос-

тите имаха възможност да 
наблюдават в реална сре-
да. Албумът включва сним-
ки на учениците от седми 
клас, които тази година за-
вършват основното си обра-
зование. По този начин шес-
токласниците направиха и 
подарък на своите прияте-
ли, с които са за последна 

година заедно в това учеб-
но заведение. Гостите има-
ха възможност да разгледат 
училището в Карагеоргиево, 
което разполага с модерна 
материална база. В края на 
срещата те също споделиха 
своя опит и представиха до-
брите практики и модели в 
своите училища.
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Три училища обмениха опит и  

добри практики в Карагеоргиево
По Национална програма „Иновации в действие“

На Еньовден гости на 
Архитектурно-етнографския 
комплекс "Генгер" бяха гру-
па ученици от ОУ "Кирил и 
Методий" село Карагеорги-
ево с директор Силвия То-
мова. Под сенките на стара-
та липа те научиха история-
та на характерните занаяти 

в Айтоския край, с интерес 
разгледаха старинния ин-
струментариум и наблюда-
ваха работата на майстори-
те занаятчии.

Много от децата влязоха 
за първи път в Етнографска-
та къща, за да се докоснат 
до бита на предците си от 

края на 19 век и началото на 
20 век. Научиха имената на 
билките, които растат на ска-
лите край "Генгер" и чуха ин-
тересни подробности за ред-
кия растителен вид генгер - 
бодливо сграбиче, чието име 
носи комплексът.  

НП

Станка 
ТЕРЗИЕВА

Под този над-
слов премина по-
редната среща на 
екипа за ресурс-
но подпомагане 
на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ с мла-
дежите, обитатели 
на Защитено жи-
лище – Айтос.

Бившите възпи-
таници на учили-
щето завинаги ос-
тават част от голя-
мото вапцаровско 
семейство и често 
се радват на вни-
манието на своите учители, 
съученици и приятели.

През юни беше поредни-
ят слънчев и емоционален 
ден за всички тях. Заедно с 
училищния психолог Стан-

ка Терзиева и ресурсните 
учители Росица Дохнева 
и Веска Ценова, младежи-
те посетиха айтоския парк 
„Славеева река“, където 
се забавляваха, спортува-
ха, общуваха непринудено 

и спонтанно. 
Трогнати от приятелския 

жест и вниманието, мла-
дежите сияеха от щастие, 
а обятията им бяха непре-
къснато отворени за топли 
и сърдечни прегръдки.

На Еньовден в Етнографски 
комплекс „Генгер“

Здравей, как си, приятелю!



Бургаската търговско-
промишлена палата и Ев-
ропейският информацио-
нен център "Европа Директ-
но - Бургас" представиха на 
среща с айтоския бизнес 
проект "Европейският зелен 
пакт". Домакин на срещата 
беше екипът на Дирекция 
"Бюро по труда"-Айтос. 

Да запознаят айтозлии 
със същността и целите на 
Европейския зелен пакт и 
ангажиментите на Европей-
ския съюз, в Айтос темата 
презентираха Боряна Же-
лева - изпълнителен дирек-
тор на Бургаската търгов-
ско-промишлена палата, и 
Радко Дренчев - завеждащ 
сектор "Информационно об-
служване и Европейски про-
екти". В Айтос двамата бяха 
и в качеството си на учас-
тници в Информационен 
център „Европа Директно - 
Бургас“, член на мрежата 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Бъл-
гария, която от своя стра-
на е част от група центро-
ве EUROPE DIRECT, разпо-
ложени в цяла Европа. Бла-
годарение на тези центрове 
гражданите имат достъп до 
Европа и могат да участват 
в дебати за бъдещето на ЕС. 
Мрежата се ръководи от Ев-
ропейската комисия. 

"Този център е създаден 
да дава първоначалните и 
най-основните информа-
ции относно Европейския 
съюз, политиките на Евро-
пейския съюз и как те се от-

разяват на нашето ежедне-
вие. И то по директен и раз-
бираем начин за обикнове-
ните граждани, за бизнеса, 
за хората, които работят ди-
ректно с клиенти в своето 
ежедневие", заяви при от-
криването на срещата Бо-
ряна Желева. 

Желева посочи още, че 
Пактът касае климата и за-
коните за климата, и има 
водеща роля за зелената 
промяна по света. Голяма-
та идея е опазване на при-

родата и насърчаване на 
чистата енергия с приори-
тетно финансиране на еко-
логични проекти. Целите са 
премахване на замърсява-
нето, инвестиции в по-инте-
лигентен транспорт и стре-
меж към по-екологична про-

мишленост.
Радко Дренчев посочи ан-

гажиментите на ЕС и цел-
та му чрез Европейския зе-
лен пакт да бъде пример за 
подражание - като използ-
ва дипломацията, търго-
вията и сътрудничеството 

за развитие, за да насър-
чи дейностите в областта 
на климата. Европа се ан-
гажира още да намали до-
пълнително и по-бързо еми-
сиите от транспорта. Тъй 
като на транспорта се пада 
една четвърт от емисиите 

на парникови газове на Съ-
юза и този дял продължава 
да нараства. Зеленият пакт 
се стреми към намалява-
не на тези емисии с 90% до 
2050 година.

Според Дренчев конкрет-
ните действия в тази по-
сока имат за цел устойчи-
ва мобилност с по-стро-
ги стандарти, относно за-
мърсяването с автомоби-
ли и значително увелича-
ване дела на железопът-
ния транспорт при прево-
за на хора. Другата крайна 
цел е устойчива промишле-
ност с акцент върху полити-
ката за "устойчивите проду-
кти", която ще даде приори-
тет на намаляването и пов-
торното използване на су-
ровините преди тяхното ре-
циклиране.

Стана ясно още, че дру-
га посока на Зеления пакт 
е инициативата „Вълна на 
саниране“ на сградния фонд 

2030 г. "Вълната на санира-
не" има за цел да бъдат са-
нирани 35 милиона енер-
гийно неефективни сгради 
като мярка срещу енергий-
ната бедност, която ще до-
веде до намаляване сметки-
те на гражданите. 

В крайна сметка, целта 
е да се подобри благосъс-
тоянието на хората и пре-
връщането на Европа в не-
утрална по отношение на 
климата зона, както и опаз-
ването на естественото ни 
местообитание.

Представителите на биз-
неса в Айтос зададоха въ-
проси, свързани новия про-
грамен период, с кандидат-
стването по оперативни-
те програми и параметрите 
на програмата за енергийна 
ефективност. Гостите бяха 
категорични, че към Инфор-
мационен център „Европа 
Директно - Бургас“ местни-
ят бизнес може да се обръ-
ща по всяко време с въпро-
си, да търси отговори и да 
иска съдействие.

Проектът „Европа Директ-
но“ Бургас се финансира от 
Европейския съюз и Бурга-
ска търговско-промишлена 
палата. Европейският ин-
формационен център "Евро-
па Директно - Бургас е ор-
ганизатор на публични съ-
бития, снимки от които мо-
гат да бъдат публикувани в 
интернет и в писмени публи-
кации. Мненията, изразени 
в настоящия сайт са автор-
ски, не отразяват задължи-
телно официалните стано-
вища на европейските ин-
ституции.
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Директно за политиките на ЕС и  
как се отразяват на нашето ежедневие

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
„ЗЛАТНА НИВА“ ГРАД АЙТОС

гр. Айтос, ул. „Славянска“ №50, e-mail: pgss_aitos@abv.bg, тел.0888206682

ОБЯВА
ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос, ул. „Славянска“ №50, приема оферти за ремонт на 

покрив на училищната сграда.
Офертите се получават в запечатани, непрозрачни пликове до 16:00 часа на 

15.07.2022 г.
Оглед на обекта - всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа и снимки на сайта на учи-

лището www.pgss-aitos.org
За допълнителна информация- тел: 0888/206682; 0878/451459
Директор: /п/ Т. Чакъров

„Европа Директно - Бургас“ 
пред бизнеса в Айтос

Макар че айтозлии имат 
немалко възможности да из-
бират къде да прекарат лет-
ните неделни вечери, много 
от тях се изкушиха от едно 
страхотно предложение – 
театър, музика и хубава хра-
на ведно. 

На 26 юни Етнографски 
комплекс "Генгер" за пореден 
път ги изненада със стендъп 
концерта "Още една жена 
каза". Пожелалите да видят 
комедийното шоу на Здрава 
Каменова и Вяра Пантелее-

ва неочаквано станаха част 
от него.

Двете талантливи фурии 
поведоха с песен и комедия 
зрителите в абсурдно смеш-
ния свят, наречен живот на 
артистите. Дадоха съвети как 
се пишат сценарии за бг се-
риали и как се пише обява за 
изчезнал котарак в стил тур-
ски сериал. После разкриха 
колко луди майки могат да се 
съберат в музикална школа 
за деца и как се оцелява след 
тайфун в Южна Корея. 

Идеята за среща с извест-
ни актьори и певци под чар-
даците на старите къщи в "Ге-
нгер" набира скорост и пече-
ли все повече почитатели не 
само от Айтос. Тази неделя 
публиката набъбна от фено-
ве на Каменова и Пантелее-
ва, дошли от Несебър, Кар-
нобат и Бургас.

Изявата съвпадна с рож-
дения ден на Здрава Каме-
нова, айтозлии я изненада-
ха с честитки и торта.

НП

„Още една жена каза“ под чардаците 
на старите къщи в „Генгер“

Тридесет и трето заседа-
ние ще проведе Общински-
ят съвет Айтос на 29.06.2022 
г. в Заседателната зала 
на Община Айтос. Според 
предварителния дневен 
ред, първите три доклад-
ни записки са на Краси-
мир Енчев – председател 
на Общински съвет Айтос 
- за избиране на предста-
вители на община Айтос в 
Съвета на директорите на 
„Индустриален и бизнес 
парк-Айтос“ АД, за прие-
мане отчета на управителя 
Димо Димчев за дейност-
та на Общинско търговско 
дружество „Генгер” ЕООД, 
гр. Айтос за 2021 г., и за да-
ване съгласие за изработ-
ването на ПУП – Парцела-
рен план за обект на тех-
ническата инфраструктура 
извън границите на населе-
ните места.

Васил Едрев – кмет на об-
щина Айтос внася предло-
жение за прекратяване на 
разрешително за ползва-

не на воден обект язовир 
„Суатя“, с площ 30,462 дка, 
в землището на с. Чукарка. 
Кметът ще иска от Съвета 
и удължаване на срока за 
предоставяне на интегри-
рани здравно-социални ус-
луги по проект ''Патронаж-
на грижа+ в община Ай-
тос''. Общинските съветни-
ци ще разискват и гласуват 
Годишен план за развитие 
на социалните услуги в об-
щина Айтос през 2023 г.. Ще 
трябва да вземат решение 
и по докладна записка за 
учредяване на безвъзмезд-
но право на управление на 
част от недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, представляваща три 
помещения в администра-
тивна сграда, на ул. ”Бого-
риди” №2, в кв.121 по пла-
на на гр.Айтос.

Чака се решение и по 
предложението на кмета за 
определяне на земеделски 
земи от Общинския позем-
лен фонд, които ще се от-

дават под наем, както и за 
отдаване под наем на имот 
с площ 266,551 дка в земли-
щето на с. Мъглен.

Ще се иска съгласието на 
общинските съветници за 
учредяване право на при-
строяване за изграждане 
на „Пристройка на жилищ-
на сграда” в кв. 201 по пла-
на гр. Айтос с администра-
тивен адрес: гр. Айтос, ул. 
”Шипка” №26. Мариана Ди-
мова – зам.-кмет на община 
Айтос внася предложение 
за прекратяване на съсоб-
ственост между Община 
Айтос и физическо лице в 
кв. 48 „Г“ по плана на гр. Ай-
тос, с адрес: гр. Айтос, ул. 
“Иван Карагеоргиев“№1. 
Градоначалникът ще иска 
и разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП-
ПРЗ (подробен устройствен 
план - план за регулация и 
застрояване) за поземлен 
имот в м. Кара Пелит, зе-
млище на гр. Айтос с НТП 
„Нива”.

Общинският съвет  
с 33-то заседание за 
мандата на 29 юни
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стр.4 Народен приятел8
#ЗАДОБРОТО и Ротари - Триадица 

надграждат проект #Светулка в МБАЛ-Айтос

Спомняте си това важно за 
Айтос събитие - случи се пре-
ди малко повече от месец. На 
11 май 2022 г. беше открито 
първото детско болнично от-
деление #Светулка, в „МБАЛ-
Айтос“ ЕООД, ръководено от 
специалиста по детски боле-
сти д-р Милена Марковска. 
Преобразяването на отделе-
нието се случи по проект "Све-
тулка" на фондация “За добро-
то”, обединяваща доброволци 
и дарители, чиято основна ми-
сия е да наложат висок стан-
дарт за детско здравеопазва-
не в България.

Своеобразно продължение 
на проекта през м. юни т.г. 
беше новата съвместна ини-
циатива на фондация “За до-
брото” и Ротари клуб "Триа-
дица" - София - дарение на 
веноскоп. 

На 24 юни, представители 
на клуба, водени от президен-
та Иво Михайлов, пристигна-
ха от София в „МБАЛ-Айтос“ 
ЕООД, за да предадат лич-
но на д-р Марковска особено 
необходимия за лечението на 

децата уред за търсене и на-
миране на вени. С него се от-
криват подкожните повърх-
ностни вени - след съответна-
та обработка вените се проек-
тират върху повърхността на 
кожата и се вижда положени-
ето им. "Търсенето на вените 
при манипулация е основното, 
което причинява болка на де-
цата. Въпреки че нашите ме-
дицински сестри са с много 
опит и изключително добра 
квалификация, детските вени 
са трудни за откриване, зато-
ва веноскопът ще ни е много 
полезен", заяви д-р Марков-
ска и сърдечно благодари на 
дарителите за новия апарат, 
който досега липсваше в от-
делението.

Ще припомним, че по про-
екта на фондация "За добро-
то" бяха осигурени шест пер-
фузора, аспиратор, професи-
онални инхалатори, маси за 
лекарства, пациентски мони-
тор с принтер, цялостно беше 
подменено обзавеждането и 
подовата настилка. Осигуре-
ни са и таблети, които децата 

да използват за самообуче-
ние по време на престоя си в 
болницата. 

Реновирани бяха четири 
стаи, интензивното и изолато-
ра. Интериорният дизайн с ав-
тор Магдалена Славова беше 
адаптиран за деца, като сте-
ните са изрисувани с различ-
ни сюжети. Имената за ста-
ите също целят да предраз-
положат малките пациенти - 
“При видрата”, “При котки-
те”, “При светулката”, “При 
енота”, “При жабата”, “При 
патето”. 

Членовете на Ротари клуб 
„Триадица“ бяха впечатле-
ни от стаите, всяка в разли-
чен цвят и със свой приказен 
свят, от персоналните прос-

транства за игра, занимания и 
хранене на децата, от новите 
болнични легла, от новите дет-
ски масички и столове.

Целта на проект #Светул-
ка да промени емоционална-
та среда за лечение на деца-
та пациенти беше постигната. 
Болничната среда беше тран-
сформирана в жизнерадостно 
пространство, което прилича 
на детската стая, което пред-
разполага децата да забравят, 
че са в болница.

Преобразяването на отде-
лението се случи с много труд 
и дарения, с участието на та-
лантливи и мотивирани да по-
магат доброволци. Членовете 
на Ротари клуб „Триадица“ са 
част от тях. "Дарението на ве-

носкопа е резултат от нашето 
партньорство с фондация "За 
доброто" и техния проект "Све-
тулка". А резултатът е този ве-
носкоп, за който ние събрах-
ме пари от едно наше съби-
тие - Пролетен благотворите-
лен бал. Събрахме доста сери-
озна сума пари и в партньор-
ство със "Светулка" за различ-
ни детски отделения в цяла-
та страна ще дарим различна 
апаратура за дечицата. Пред-
стои да посетим отделения-
та в Силистра, Враца и в дру-
ги градове", каза за НП пре-
зидентът на Ротари-Триадица 
Иво Михайлов.

На официалното предава-
не на веноскопа на д-р Мар-
ковска и нейния екип, при-

състваха д-р Паруш Парушев 
- управител на „МБАЛ-Айтос“ 
ЕООД и членове на Ротари 
клуб - Айтос. От името на бор-
да Иван Иванов приятно из-
ненада екипа на Детско отде-
ление с новината, че и айтос-
ките ротарианци се включват 
с парично дарение в подкре-
па на инициативата на Рота-
ри - Триадица и Фондацията. 
По време на една от клубни-
те си инициативи, на айто-
ското стрелбище, членове-
те на Ротари - Айтос са съ-
брали известна сума пари, 
предназначена за ДО-Айтос, 
Президент-Елект 2021/22 на 
клуба Павлин Стефанов връ-
чи дарението на управите-
ля д-р Парушев, с желанието 
средствата да бъде използ-
вана за лечението на айтос-
ките деца.

Дали Детско отделение на 
„МБАЛ-Айтос“ ЕООД има най-
добрата, най-приказната и ща-
дяща децата пациенти бол-
нична среда в България няма 
как да твърдим, защото така-
ва класация няма. Но е сигур-
но, че е в топ десет на отде-
ленията в страната, на които 
всеки родител, с много дове-
рие, би поверил лечението на 
детето си.

НП

Те са чаровни, талантливи, атрак-
тивни, запомнящи се. Те са моми-
четата от новия мажоретен състав 
„Морски сирени“ на средно училище 
„Никола Й. Вапцаров“ - Айтос. 

Преди три години преподавате-
лите Маргарита Стратиева и Весе-
ла Захариева го основават с много 
желание и ентусиазъм, за да възста-
новят традицията на училището - да 
има свой мажоретен със-
тав. И до днес те са ръко-
водители на състава. 

Няколко момичета, во-
дени от любов към танца, 
заедно със своите учи-
тели поставят началото 
на нещо ново и красиво, 
нещо различно, което да 
оцвети училищното еже-
дневие и празниците. 

Изпълненията на мажо-
ретките са съчетание на 
елементи от акробатиката 
и модерните танци, а във 
всеки следващ танц се 
залагат по-сложни и ин-
тересни комбинации. Съ-
четанията им не съдържат 
само обичайните марши-
ровки и традиционните 

движения с помпони или батони, и 
точно това ги прави уникални и ат-
рактивни. И може би защото оценява 
красотата, техниката и труда на мо-
мичетата, няма публика, която да не 
прикове поглед към тях, няма публи-
ка, която да остане безразлична, ко-
гато те се появят на сцената. За хо-
реографията на танците мажоретки-
те се доверяват на професионални-

те умения на Мая Христова.
Вапцаровските грации имат учас-

тия в различни градски, регионал-
ни, областни и общински прояви. И 
разбира се, са задължителна част от 
всяко училищно тържество, незави-
симо от мащабите му. Винаги усмих-
нати, пластични, вложили душата си 
в танца, мажоретките събират емо-
ционални реакции и много аплодис-

менти при всяка своя изява.
В представителния мажоретен 

състав „Морски сирени“ участват та-
лантливи представителки на всички 
възрасти - от І до Х клас. Най-малка 
е Моника Маринчева – Iб клас, Ва-
лерия Миткова – Vа клас, Стелияна 
Иванова - Vб клас, Каролина Влади-
мирова – VIа клас, Пресияна Геор-
гиева - VIа клас, Виктория Маринче-
ва – VIIв клас, Ралица Дачева – VIIв 
клас, Раиса Бурова – VIIв клас, Али-
сия Василева – IXa клас, Алисия Ме-
мова – IXa клас, Габриела Димитро-
ва – IXa клас, Елиф Исмаилова – IXa 
клас, Мерай Алиш - IXa клас, Стефа-
ния Станчева - IXб клас, Емили Йор-
данова – Xa клас.

Клуб „Училищни медии“ -  
СУ "Никола Вапцаров" - Айтос

Снимки: Мария ФИЛИПОВА

„Морски сирени“ 
продължават традицията

Детско отделение получи дарение 
и от Ротари клуб - Айтос

„Еко модно ревю 2022“ 
в ДГ „Здравец“

Оригинални модни об-
лекла и аксесоари пред-
ставиха на "Еко модно 
ревю 2022" в детска гра-
дина "Здравец" в Айтос. 
В главните роли бяха 
децата, които не само 
с много желание пред-
ставиха моделите, но и 
научиха, че с природ-
ни и отпадъчни матери-
али може да бъде изра-
ботено всичко, стига да 
имаш въображение. 

Екипът на детската 
градина подготви атрак-
тивен сценарий и режи-
сира изявата на малчу-
ганите. Уникалните об-
лекла са дело на учите-
лите, изработени с лю-
безното съдействие на 
родителите.

И това е само една от планира-
ните летни инициативи на детска-

та градина, реализирана успеш-
но от директора Мима Лавчиева 
и учителския колектив.

Или защо вапцаровският мажоретен състав е уникален


