
Над три часа продължи на 
29 юни в Айтос заключител-
ната междуучилищна среща 
по проект "Подкрепа за ус-
пех", финансиран по ОП „На-
ука и образование за интели-
гентен растеж 2014 - 2020 г.“. 
На откритата сцена в училищ-
ния двор, освен домакините 
от ОУ "Атанас Манчев" - Ай-
тос, в интересната и много-
жанрова програма участва-
ха ученици от І до VІІ клас от 
още четири общински учили-
ща, които работят по проек-
та - ОУ "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" - с. Карагеоргиево, ОУ 
"Христо Ботев" - с. Мъглен, ОУ 
"Христо Ботев" - с. Пирне, ОУ 
"Светлина" - с. Тополица.

Основната цел на проекта 
е за подпомагане равния дос-
тъп до качествено образова-
ние, по-пълно обхващане на 
учениците в училищното об-
разование и развитие потен-
циала на учениците. Идеята е 
децата да бъдат мотивирани 
да учат и да завършат свое-
то образование в различни-
те училищни етапи. Очаква-
ният резултат - да бъде нама-
лен броят на преждевремен-
но напусналите образова-
телната система чрез подо-
бряване на постиженията на 
учениците в риск, при овла-
дяването на ключови компе-
тентности.

Заключителната дейност 
събра петте училища от об-
щина Айтос,  за да споделят 
част от резултатите по про-
екта. Преподавателите на ОУ 

"Атанас Манчев" - Айтос бяха 
заложили на художественото 
слово, танците и приказните 
сюжети като начин да приоб-
щят учениците към сценични-
те изкуства и да засилят ин-
тереса на малките ученици 
към драматизацията. Пре-
подавателите от ОУ "Христо 
Ботев" с. Мъглен пък избраха 
забавната математика за по-
големите, а за първолаците - 
интереса им към буквите и 
четенето. ОУ "Христо Ботев" 
с. Пирне поднесе изненада - 
песни със съвременно звуче-
не в акомпанимент с учител-
ска китара. С чудесни костю-
ми и изпълнения на народни 
песни се представиха възпи-
таниците на ОУ "Светлина" с. 
Тополица. Изненадващо раз-
лично беше представянето на 
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 
с. Карагеоргиево. Препода-

ватели и ученици бяха из-
брали интервюто като фор-
ма на изява, интересен на-
чин да разкажат за успехите 
на своето училище.

Финалната междуучилищ-
на дейност се превърна в съ-
битие за Айтос. Директори, 
преподаватели, ученици, ро-
дители и граждани присъст-
ваха на тричасовата програ-
ма. И макар тя да нямаше 
състезателен характер, вся-
ко от училищата искаше да 
се представи възможно най-
добре. Усети се и доброто 
взаимодействие на учебни-
те заведения с родителите и 
местната общност. Мотиви-
ращата и позитивна атмосфе-
ра даде възможност за попу-
ляризиране на постиженията 
и творческите резултати на 
учениците. Почувства се об-
щата подкрепа за развитие-

то и успешните изяви на уче-
ниците, включени в различни 
групи по проекта.

Проектът е за подкрепа 
на всички деца, които имат 

затруднения с усвояване на 
учебното съдържание по раз-
лични предмети. Фокусът е 
към ученици в начален и про-
гимназиален етап. В зависи-

мост от индивидуалните по-
требности бяха планирани 
дейности за допълване, раз-
витие и надграждане на ком-
петентности, придобити в за-
дължителните часове, как-
то и за мотивиране на уче-
ниците за задържанe в учи-
лище. Децата усетиха обща-
та подкрепа като мотивация 
за продължаване на образо-
ванието си. 

По този проект педагоги-
ческите специалисти има-
ха една основна задача - да 
създадат и да внедрят в ра-
ботата си методика с раз-
лични инструменти, за оцен-
ка на системните пропуски и 
затрудненията на учениците, 
както и да се идентифицират 
тези, които са в риск от преж-
девременно напускане.

Проектът е финансиран 
по ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж 2014 - 2020 г.“
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Пет училища заедно в „Подкрепа за успех“
Тричасова програма на заключителната част на проекта



Строителството на но-
вата детска градина в 
центъра на Айтос напред-
ва с бързи темпове, видя 
обективът на НП. Въпре-
ки инфлацията и висо-
ките цени, градежът ще 
бъде завършен до есен-
та. Новото детско заве-
дение ще е с четири дет-
ски и една яслена група 

за общо 120 деца. 
През 2020 г. Община Ай-

тос спечели проект и фи-
нансиране от 3 000 000 
лв. за модерна нова дет-
ска градина по Програ-
ма на МОН. След зако-
новите процедури, стро-
ежът започна през мина-
лата година, но дейност-
ите бяха замразени през 
март т.г., тъй като се ча-

каше решение от Минис-
терски съвет за финанси-
рането.

Сега, вече повече от 
месец, строителството 
продължава. В момента 
се изгражда покривна-
та конструкция. Сграда-
та трябва да е готова до 
края на лятото, но готов-
ността на детската гради-
на изключително много 

зависи от доставките на 
оборудването за детските 
площадки, съобщи кметът 
Васил Едрев за НП. 

„По план всяка група 
има детска площадка, ко-
ято е съобразена с въз-
растта на децата. Има-
ли сме случаи именно 
тези доставки да се за-
бавят, понякога сме ча-
кали с месеци“, каза още 

кметът.
Надеждите са ново-

то детско заведение да 
реши недостига на мес-
тата в детските гради-
ни. В момента в много от 
групите в детските гради-
ни броят на децата е над 
норматива, за да може да 
се удовлетвори желание-
то на родителите.
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Строят новата детска градина 
в Айтос, въпреки инфлацията 

З А П О В Е Д
 № РД-08-412

гр. Айтос, 30.06.2022г.

 На основание ��.44, а�.1, т. 1 и а�.2 от ���-��.44, а�.1, т. 1 и а�.2 от ���-
�А, ��.37и, а�.13 от ��П��, ��. 60, а�.1 и а�.3, във 
връзка с ��. 57, т.3 от Наредбата за реда за при-
добиване, управ�ение и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с ��.11 от Наредбата за сто-
панисване, управ�ение и разпореждане със земи от 
общинския позем�ен фонд и в изпъ�нение на Ре-
шение на Об� – Айтос №382�28.02.2022 г., обек-№382�28.02.2022 г., обек-, обек-
тивирано в протоко� № 29, т.13 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на пуб-

�и�ен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2022�2023г.) на остана�ите с�ед разпреде�ение 
свободни имоти - пасища и мери от общинския по-
зем�ен фонд (При�ожение №1), опреде�ени за ин-
дивидуа�но по�зване, в който да бъдат допуснати 
до у�астие само собственици на пасищни селс-
костопански животни, регистрирани в Интегрира-
ната информационна система на БАБХ. 

2. Търгът да се проведе на 19.07.2022 год. от 
10:30 �аса в ма�ката заседате�на за�а на Община 
Айтос, у�. “Цар Освободите�” №3.

3. На�а�ната тръжна цена е опреде�ена с ре-
шение на Об� – Айтос №382�28.02.2022 г., обек-№382�28.02.2022 г., обек-, обек-
тивирано в протоко� № 29, т.13 от ДР и посо�е-29, т.13 от ДР и посо�е-, т.13 от ДР и посо�е-13 от ДР и посо�е- от ДР и посо�е-
на в При�ожение №1, неразде�на �аст от насто-, неразде�на �аст от насто-
ящата заповед.

Посо�ената на�а�на тръжна цена е без ДД� (ос-

вободена доставка съг�. ��. 45, а�. 1 от �акона за 
данъка върху добавената стойност).

4. Опреде�ям стъпка на наддаване –10 % от на-
�а�ната тръжна цена на декар.

5. Опреде�ям депозит за у�астие в размер на 10% 
от на�а�ната тръжна цена за це�ия имот, вносими в 
брой в касата на Община Айтос, и�и по банков път 
по сметка на общината BG27BUIN95613300447527 
BIC: BUINBGSF при А�ианц Банк Бъ�гария в срок 
до 12:00 �аса на 18.07.2022г. При внасяне на 
депозит по банков път, средствата с�едва да са 
постъпи�и по сметка на общината до 12:00 �аса 
на 18.07.2022г.

6. �а обезпе�аване изпъ�нението на задъ�жени-
ята по договора за наем, опреде�ям пари�на гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, до-
стигната на търга, която се внася преди ск�ю�ване 
на договора. Внесената пари�на гаранция, с�ед из-
ти�ане на срока на договора се освобождава, като 
не се на�ис�ява �ихва.

7. Утвърждавам тръжна документация за про-
веждането на търга:

- Копие от заповед за провеждане на пуб�и�ен 
търг с явно наддаване

- �аяв�ение за у�астие - при�ожение №2;
- Дек�арация за ог�ед на имота – при�ожение №3;

- Дек�арация за ус�овията на търга и проекто-
договора – при�ожение №4;

-Дек�арация за съг�асие за събиране, изпо�з-
ване и обработване на �и�ни данни – при�оже-
ние №5;

-Тръжни ус�овия
-Договор проект 
8. Тръжната документация е на стойност 5.00 

�в. �пет �в.� без ДД� за всеки отде�ен имот и 
може да се закупи в Центъра за административ-административ-
но обс�ужване �ЦАО� на общината до 16:00 �аса 
на 15.07.2022 г. 

9. Документи за у�астие се приемат до 12:00 �. 
на 18.07.2022г г., в ЦАО на общината. В запе�а-18.07.2022г г., в ЦАО на общината. В запе�а-2022г г., в ЦАО на общината. В запе�а-22г г., в ЦАО на общината. В запе�а-г г., в ЦАО на общината. В запе�а-АО на общината. В запе�а- на общината. В запе�а-запе�а-
тан, непрозра�ен п�ик се поставят с�едните до- се поставят с�едните до-
кументи:

- �аяв�ение за у�астие в търга - при�ожение №2;
- Документ за внесен депозит
- Документ за закупена тръжна документация
- Дек�арация за ог�ед на имота – при�оже-при�оже-

ние №3;
- Дек�арация за ус�овията на търга и проекто-

договора – при�ожение №4;
-Дек�арация за съг�асие за събиране, изпо�з-

ване и обработване на �и�ни данни – при�оже-
ние №5;

- Нотариа�но заверено пъ�номощно – ако у�ас-
тникът не присъства �и�но на търга. Допустимо е 
пъ�номощното да не се постави в п�ика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На ко-
мисията се предоставя оригина� и�и заверено за 
вярност копие, като в този с�у�ай оригина�ът се 
показва за сверка.

10. До у�астие в търга се допускат физи�ески и 
юриди�ески �ица, собственици на пасищни се�-
скостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ. Върху 
п�ика, в който кандидатът е постави� необходимите 
документи за у�астие в търга, се записва обекта 
на търга, наименованието на кандидата и ако е 
юриди�еско �ице се записва и ЕИК на фирмата.

11. На�ин на п�ащане: в 14- дневен срок от в�и-1. На�ин на п�ащане: в 14- дневен срок от в�и-. На�ин на п�ащане: в 14- дневен срок от в�и-
зане в си�а на заповедта за спе�е�и� у�астник, 
спе�е�и�ият кандидат с�едва да внесе един годи-
шен наем и гаранция по изпъ�нение на договора 
в размер на една годишна наемна вноска, достиг-
ната на търга. 

12. Настоящата заповед да се обяви във в-к �На-2. Настоящата заповед да се обяви във в-к �На-. Настоящата заповед да се обяви във в-к �На-
роден прияте�”, Радиовъзе� – гр.Айтос, сайта на 
община Айтос и на опреде�ените за це�та места в 
сградата на съответното кметство и на информа-информа-
ционното таб�о на общината.

Контро� по изпъ�нение на заповедта ще упраж-
нявам �и�но.

Допъ�ните�на информация: кметството по место-
нахождение на имота и Община Айтос - те�. 2-57-
81 и 2-77-45

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



По предложение на кме-
та Васил Едрев, Общински-
ят съвет в Айтос прие ре-
шения за продължаване 
на проекта "Патронажна 
грижа+ в община Айтос" 
с още шест месеца. Това 
стана възможно, след като 
управляващият орган ини-
циира удължаване на ад-
министративния договор 
на Община Айтос с Минис-
терство на труда и социал-
ната политика, който изти-
ча на 1 юли 2022 г.

За да бъде удължен сро-
кът на услугата, предоста-
вяна на граждани, Общин-
ски съвет - Айтос трябваше 
да вземе няколко решения. 
Първото от тях е да даде 
правомощия на кмета Об-
щина Айтос да подпише до-
пълнително споразумение 
по договора. За доставчик 
на здравно-социална услу-
га отново беше определен 
Общинският център за со-
циални и здравни услуги, 
за период от шест месе-
ца, считано от 2.07.2022 г. 
до 2.01.2023 г. Другото ре-
шение на Съвета е услуга-
та „Патронажна грижа+“ 
да се предоставя безвъз-
мездно на потребителите 
й за срока на допълнител-
ното споразумение. За не-

прекъсваемост на услуга-
та предвид изтичането на 
договора Съветът допус-
на предварително изпъл-
нение на решенията.

Ще припомним, че Об-
щина Айтос е бенефици-
ент по договор за пре-
доставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по 
ОП РЧР 2014-2020. Обща-
та стойност на проекта е 
в размер на 114 266,88 лв. 

На старта на проекта кме-
тът на община Айтос въз-
ложи изпълнението на дей-
ностите на Общинския цен-
тър за социални и здравни 
услуги, като второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
средства. На 52-ма потре-
бители от целевата група 
се доставя интегрирана-
та здравно-социална ус-
луга „Патронажна грижа“, 
включваща медицинско, 

психологическо и социал-
но обслужване. 

Предоставените услу-
ги са изцяло освободени 
от такси и потребителите 
на услугата не заплащат 
за тяхното ползване, като 
всички разходи са изцяло 
за сметка на бюджета на 
проекта, без съфинанси-
ране от страна на бюдже-
та на Община Айтос. 
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Удължиха срока за предоставяне  

на здравно-социални услуги  
по „Патронажна грижа+“

З А П О В Е Д
№ РД-08-411

гр. Айтос, 30.06.2022г.

На основание ��.44, а�.1, т.1 и а�. 2 от ����А,  ��.60, а�.1 и а�.3, във връзка с ��.57, т.4 от Наредба 
за реда за придобиване, управ�ение и разпореждане с общинско имущество, във връзка с ��.6, а�.4 
от Наредба за стопанисване, управ�ение и разпореждане със земи от общинския позем�ен фонд и в 
изпъ�нение на Решение на Об�-Айтос № 437 от 29.06.2022г., обективирано в Протоко� №33, т.8 от ДР 
и Решение на Об�-Айтос  № 438 от 29.06.2022г., обективирано в Протоко� №33, т.9 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на пуб�и�ен търг с явно наддаване за отдаване под наем�

аренда  на общински и у�и�ищни земеде�ски земи -  �астна общинска собственост, за стопанската 
2022�2023 година, съг�асно при�ожената таб�ица

И�ОТ-НТП ПЛОЩ
�дка�

�Е�ЛИЩЕ�
�Е�ТНО�Т

КАТЕ-
ГОРИЯ

Предназна�е-
ние

На�. тръжна 
цена 

�в.�дка

Форма и 
срок на 
отдава-
не�год.�

гр.Айтос
1 00151.424.22- нива 

ОПФ 23,704 А�тън тар�а III
�а по�ски ку�-

тури
35,00 Наем – 

5 г

с. Лясково
1 44817.98.5-изоста-

вена орна земя УПФ
13,395 До �озята Х �а по�ски ку�-

тури
35,00 Наем – 

5 г

с. Мъглен
1 49477.122.3- нива 

УПФ
266,551 Корията IV �а създаване 

на трайни на-
саждения-�е-

реши

Гратисен пери-
од - 4 години

61,00

Цена за гра-
тисния пе-

риод-20% от 
достигнатата 
тръжна цена

Аренда – 
25 г

2 49477.122.4- нива 
ОПФ

24,274 Корията IV �а по�ски ку�-
тури

35,00 Наем – 
5 г

с. Съдиево
1 70473.9.157- нива 

УПФ
7,631 Кован�ъка IV �а по�ски ку�-

тури
35,00 Наем – 

5 г

Посо�ените на�а�ни тръжни цени са без ДД� (освободена доставка съг�. ��.45, а�.1 от �акона за 
данъка върху добавената стойност).

2. Търгът да се проведе на 19.07.2022 г., от 10:00 �аса в  ма�ката заседате�на за�а  на Община 
Айтос, у�. “Цар Освободите�” №3.

3. На�а�ната тръжна цена за отдаване под наем�аренда e опреде�ена с Решение на Об�-Айтос № 

437 от 29.06.2022г., обективирано в Протоко� №33, т.8 от ДР и Решение на Об�-Айтос  № 438 от 
29.06.2022г., обективирано в Протоко� №33, т.9 от ДР

4. Опреде�ям стъпка на наддаване  - 10 % от на�а�ната тръжна цена на декар.
5. Опреде�ям депозит за у�астие в размер на  10 % от на�а�ната тръжна цена за це�ия имот, вносими 

в брой в касата на Община Айтос, и�и по банков път по сметка на общината BG27BUIN95613300447527  
BIC: BUINBGSF при А�ианц Банк Бъ�гария  в срок до 12:00 �аса на 18.07.2022г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата с�едва да са постъпи�и по сметка на общината до 12:00 �аса на  
18.07.2022г.

6. �к�ю�ването на договор за наем�аренда за по�зване на обявената по този ред земеде�ска земя, 
не гарантира подпомагане на земеде�ските производите�и по схемите и мерките на Общата се�ско-
стопанска по�итика. 

7. �а обезпе�аване изпъ�нението на задъ�женията по договора за наем�аренда, опреде�ям пари�на 
гаранция в размер на една годишна наемна�арендна вноска за це�ия имот, достигната на търга, която 
се внася преди ск�ю�ване на договора. Внесената пари�на гаранция, с�ед изти�ане на срока на дого-
вора се освобождава, като не се на�ис�ява �ихва.

8. Утвърждавам 5 (пет) комп�екта тръжна документация за всеки един имот по отде�но и проекти на 
договори към нея, съдържащи с�едните документи:

- Копие от �аповед за открита тръжна процедура;
- �аяв�ение за у�астие – при�ожение №1;
- Дек�арация за ог�ед на имота – при�ожение №2;
- Дек�арация за ус�овията на търга и проекто-договора – при�ожение №3;
- Дек�арация за съг�асие за събиране, изпо�зване и обработване на �и�ни данни – при�ожение 

№4;
- Тръжни ус�овия;
- Копие от скица на имота;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Договор за наем�аренда (проект).
9. Тръжната документация е на стойност  30.00 �в. без ДД� за един комп�ект и може да се закупи  

в Центъра за административно обс�ужване �ЦАО� на общината до 16:00 �. на 15.07.2022 г.
10. Документи за у�астие в запе�атан п�ик, да се приемат до 12:00 �. на 18.07.2022 г., в ЦАО на об-

щината. В него се поставят с�едните документи:
10.1. �аяв�ение за у�астие в търга при�ожение 1;
10.2. Дек�арация  за ог�ед на имота – при�ожение 2;
10.3. Дек�арация за ус�овията на търга и проекто-договора – при�ожение №3,
10.4. Дек�арация за съг�асие за събиране, изпо�зване и обработване на �и�ни данни – при�оже-

ние №4;
10.5. Документ за внесен депозит;
10.6. Документ  за закупена тръжна документация;
10.7. Нотариа�но заверено пъ�номощно – ако у�астникът не присъства �и�но на търга. Допустимо 

е пъ�номощното да не се постави в п�ика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На ко-
мисията се предоставя оригина� и�и заверено за вярност копие, като в този с�у�ай оригина�ът се по-
казва за сверка.

11. До у�астие в търга ще се допускат физи�ески и юриди�ески �ица. Върху п�ика, в който кандида-
тът е постави� необходимите документи за у�астие в търга, се записва обекта на търга, наименовани-
ето на кандидата и ако е юриди�еско �ице се записва и ЕИК на фирмата.

12. Ог�ед на имотите да се извършва всеки ден до 12:00�. на 18.07.2022 г. с представите� на Об-
щината с�ед представяне на п�атежен документ за закупена тръжна документация и предварите�на за-
явка най-ма�ко един ден преди датата на ог�еда.

13. На�ин на п�ащане: в 14-дневен срок от в�изане в си�а на заповедта за спе�е�и� у�астник, спе-
�е�и�ият кандидат с�едва да внесе един годишен наем�арендна вноска и една гаранция по изпъ�нение 
на договора в размер на една годишна наемна�арендна вноска, достигната на търга. 

14. Настоящата заповед да се обяви във в-к �Народен прияте�”, Радиовъзе� – гр.Айтос, е�ектронна-
та страница на Община Айтос и на опреде�ените за це�та места в сградата на съответното кметство и 
на информационното таб�о  на общината.

Контро� по изпъ�нение на заповедта ще упражнявам �и�но.
Допъ�ните�на информация: кметството по местонахождение на земеде�ската земя и Община Айтос 

- те�. 2-57-81 и 2-77-45

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Безплатната 
патронажна грижа 
ще продължи до 
януари 2023 г.

Сертификати и плакет за активната роля на 
младши посланиците на училището

Бранимира НИКОЛОВА

През юни Програмата за училища посланици на Европей-
ския парламент за учебната 2021/2022 година приключи ус-
пешно. В тази изпълнена с предизвикателства година 62 от 
88 участващи в Програмата училища я завършиха, отчитайки 
близо 690 присъствени и онлайн събития през годината. 

СУ "Христо Ботев" - Айтос се нареди в Топ 20, от общо 
62 училища завършили програмата. За активното си учас-
тие младши посланиците на Европейския парламент от СУ 
"Христо Ботев" получиха сертификати и плакет за организи-
раните събития и интереса към приоритетите на ЕС.

Данните сочат, че в събитията по Програмата са се включи-
ли близо 12 000 преки участници от 36 населени места, а над 
136 хиляди души са били зрители и непреки участници.

СУ „Христо Ботев“  
в Топ 20 на училищата 

посланици на ЕП
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Двайсетина дни след като 
завоюва първата си голя-
ма международна победа 
в Полша, смесената двой-
ка Вилиана Костадинова и 
Кристиян Манолов постиг-
на и националния връх в 
спортната акробатика. На 
Държавния шампионат във 
Варна двойката получи пъл-
ния набор от златни медали 
и заслужи държавната шам-
пионска титла.

Айтозлийката Вилиана и 
нейният партньор Кристи-
ян се състезават за ,,Неф-
тохимик 2011“ - Бургас, те-
хен треньор е Гергана Бел-
чева Денева, а специална-
та хореография е на Дияна 
Колева.

Сочат ги за най-успешна-
та млада двойка в спортната 
акробатика, на която специ-
алистите възлагат големи на-
дежди за бъдещето. Доказа-
ха го и във Варна - всяка тя-
хна изява на държавния ква-
драт беше оценявана от съ-
диите със злато.

Вилиана и Кристиян под-

печатаха шампионската си 
титла с три златни медала. В 
квалификациите един златен 
медал получиха за балансо-
ва комбинация и един - за 
темпова комбинация. Вече 
във финала, с блестящо из-
пълнение, златният тандем 
заслужи трети златен медал 
и шампионската титла.

Вилиана все по-уверено 
следва примера на сестра 
си Мариела Костадинова. 

Успехът на Мариела и ней-
ния партньор Панайот Ди-
митров, под ръководството 
на треньора Гергана Белче-
ва Денева, вече е записан в 

историята на спортната ак-
робатика. Сега е ред на Ви-
лиана и Кристиян да пишат 
своята златна страница.

С младата айтозлийка, ко-

ято ще е петокласничка нае-
сен, така и не успяхме да се 
срещнем. Тренира нонстоп 
в Бургас. По думите на май-
ка й Лидия Костадинова, мо-

мичето има само един сво-
боден следобед седмично. 
И как иначе - така се става 
шампион!

НП 

Три златни медала и шампионска титла за смесената 
двойка Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов 

от Държавното първенство по спортна акробатика във Варна

Най-добри цени 
в областта!

Отборът на "Нефтохимик 2011" - Бургас, част от който са Вили-
ана и Кристиян

Шампионската двойка, която радва 
и Бургас, и Айтос

Медалите...

Три момичета от СУ "Нико-
ла Й. Вапцаров", подкрепени 
от училищното ръководство и 
настоятелството, откриха съв-
местна изложба "Три в едно" на 
27 юни т.г. Много емоции има-
ше на откриването, защото и за 
трите това е първа изложба.

Виктория Серафимова от XIa 
клас, Дамла Кемик от Ха клас 
и Жасмина Татарова от VIIIa 
клас подредиха своите произ-
ведения във фоайето на втория 
етаж на училището. Инициати-
вата за изложбата е на Марга-
рита Стратиева, учител по ге-
ография и икономика. Тя е чо-
векът, който забелязва техни-
те таланти в рисуването и ги 
насърчава да подредят експо-
зицията. 

Училищното ръководство и 
училищното настоятелство под-
крепиха начинанието, настоя-
телството финансира закупу-
ването на рамките, а училище-

то закупи стативите.
СУ "Никола Й. Вапцаров" 

подкрепя и насърчава всич-
ки творчески изяви на свои-
те възпитаници. Пожелания-
та на ръководството към Вик-
тория, Дамла и Жасмина е да 

подредят още много изложби 
и да опазят в годините творче-
ския си заряд и усещането за 
красотата. 

Изложбата може да бъде по-
сетена всеки ден работен ден 
през цялото лято.

„Морски сирени“ представиха Айтос 
на Областен парад на талантите

Грациите ни дефилираха на 
парада на детските и младеж-
ките медни духови, фанфарни 
и перкусионни оркестри, ма-
жоретни състави и формации 
за патриотични песни

Мажоретният състав "Мор-
ски сирени" към СУ "Никола Й. 
Вапцаров" взе участие в Пър-
вия областен преглед на дет-
ските и младежките медни ду-
хови, фанфарни и перкусионни 
оркестри, мажоретни състави 
и формации за патриотични 
песни, който се състоя на 25 
юни 2022 год. в Бургас.

Прегледът беше под патро-
нажа на областния управител 
на Бургаска област Стойко 
Танков, със съдействието на 
Община Бургас, РУО и Военен 
клуб - Бургас. На престижния 
областен форум вапцаровски-
те грации представяха не само 
училището си, но и Айтос.

"Морски сирени" участваха 
в дефилето, в което се вклю-
чиха много и различни форма-
ции от цялата област. Парадът 
на талантите стартира от пло-
щад „Тройката“, продължи по 

ул. „Александровска“ и завър-
ши на площад „Атанас Сире-
ков“, където беше и сценич-
ната изява на вапцаровски-
те "сирени". 

Формацията се представи 
блестящо с танца „Нежност“ 
и направи успешен дебют на 
авторската си акрокомпози-
ция „Магия“. Възпитаничките 
на ръководителките Маргари-
та Стратиева и Весела Захари-

ева впечатлиха организатори-
те и зрителите със сложни съ-
четания и артистичност. 

„Морски сирени“ получиха 
грамота за отлично предста-
вяне, а ръководителите бяха 
отличени с диплом за високи 
художествени резултати. Про-
грамата продължи с посеще-
ние на остров Св. Анастасия. 

Снимки: клуб „Училищ-
ни медии“

Изложба „Три в едно“ подредиха в своето 
училище Виктория, Далма и Жасмина


