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Единственото на-
чално училище във 
Варна – НУ „Васил 
Левски“ в кв. „Ас-
парухово“, отново 
отвори врати и се 
изпълни с детски ус-
мивки, след като 3 
години е затворено 
за ремонти и укреп-
ване на сградата. Тя 
беше запечатана със 
заповед на кмета на 
Варна през декември 
2017 г., а децата бяха 
евакуирани заради 
сериозни конструк-
тивни проблеми в 
имота. След продъл-
жителния генерален 
ремонт на 15 септем-
ври 2020 г. сградата е 
официално открита и 
пак посрещна своите 
малки възпитаници.

„252 деца от кв. „Ас-
парухово“ от I до IV  
клас, записани в два-
надесет паралелки, 
прекрачват прага на 
нашето училище, 
което вече е безопас-
но място за тях и за 
нас“, коментира пред  
в. „Аз-буки“ дирек-
торът Стела Петрова, 
докато едва успява 
да обърне внимание 
на всички дечица и 
родители, идващи да 
я поздравят. 

Сред тях е и Теодо-
ра, която ще учи в Iа 
клас. Води я за ръка 
по-голямата � сес-
тра Емануела, която 
също е възпитаник 
на НУ „Васил Лев-
ски“, а сега учи в 
Хуманитарната гим-
назия „Константин 
Преславски“. „Мно-
го сме развълнува-
ни“, споделя майка 
им и трите не могат 
да скрият емоциите 
си.   

Общо 57 са пър-
вокласниците, запи-
сани в училището 
в квартал „Аспару-
хово“, който става 
все по-модерен и 
предпочитан от мла-
дите хора. Майки, 
облечени с празнични 

красиви рокли, гледат 
от разстояние учи-
лищното тържество 
и се снимат за спомен 
на фона на усмихна-
тите си деца. „Синът 
ми е първокласник, 
много се радваме, че 
отвориха училището, 
защото чакаме още 
едно дете“, споде-
ля млада бременна 
жена. 

„Хората в кварта-
ла бяха обезпокоени 
за бъдещето на учи-
лището, но успях-
ме да се справим с 
предизвикателството. 
Тук е запазен възрож-
денският дух сред 
учителите, всички 
сме изпълнени с хъс 
и ентусиазъм за ра-
бота“, споделя още 
Стела Петрова и бла-
годари на екипа си и 
на кмета на Варна за 
подкрепата. По ин-
формация на дирек-
тора на НУ „Васил 
Левски“ за укрепи-
телните ремонтни 
дейности Община 
Варна е отпуснала 
средства в размер на 
1,8 млн. лева. 

Резултатът е впе-
чатляващ – красиви 
класни стаи с нови 
модерни мебели, от-
делни заключващи 
се шкафчета за всяко 
дете, коридори с нови 
плочки, стълбища с 
обезопасяващи пара-
пети… 

Започва благотво-
рителна инициатива 
за събиране на сред-
ства за създаване на 
голям стенопис с 
лика на Васил Левски 
в училището, съоб-
щават представители 
на районната админи-
страция в „Аспарухо-
во“, които присъства-
ха на тържеството за 
откриването. „Честит 
първи учебен ден“ 
пожелаха и гостите 
от РУО – Варна, и на-
родни представители, 
а кметът на Морската 
столица Иван Порт-
них изпрати поздра-
вителен адрес. 

Донка ТЪНКОШИEВА

Семейство Ива-
нови е сред 
многото бур-
гаски семейс- 
тва, които за 
първа година 

изпращат ученик. Теодор 
прекрачи прага на  ОУ „Ге-
орги Бенковски“, което се 
намира в квартал „Зорница“. 

Петя, майката, се грижи 
за него и за сестричката му 
Белослава. Таткото Ивайло 
Иванов е директор на Тери-
ториално поделение – Бургас, 
на Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструк-
тура“. Младото семейство се 
грижи само за двете си деца. 

„Със сигурност след ня-
колко месеца ще дадем Бела 
в детска ясла, за да се върна 
на работа в Изпълнителна-
та агенция по рибарство и 
аквакултури, за да помагам 
на семейния бюджет. Това 
донякъде оказа влияние и при 
избора на училище за батко 
Теодор. Доверихме се на 
училището, което е близко до 
мястото, където живеем. Така 
ще ни е по-лесно да го взема-
ме и водим. Със сигурност 
предпочитаме целодневната 
форма на обучение“, комен-
тира Петя.

Вече мина първата ро-
дителска среща. На нея е 
присъствал и Теодор. „Нямам 
търпение да дойде първият 
учебен ден. Аз си избрах чин. 
Искам да ходя на училище“, 
казва Тео, докато препуска 
с тротинетката на детската 
площадка.

Семейството не е притес-
нено излишно от мерките 
за сигурност, които налага 
пандемията.

„В никакъв случай не съм 
излишно притеснена от мер-
ките за сигурност. Искам 
децата да са в клас. Моята 
специалност, както и тази на 
съпруга ми са съвсем различ-
ни. Не се чувствам подготве-
на да обучавам в домашни 

условия детето. Пък и нямам 
този авторитет, който ще има 
учителката. Нито знанията. 
Да, мерките са по-различни 
тази година, но те трябва да 
бъдат спазвани – без излишно 
напрежение“, категорична 
е Петя.

По нейни думи и майките, с 
които контактува на площад-
ката, са на мнение, че няма 
нищо по-добро от присъст-
вието на децата в клас. 

Семейство Иванови вече 
знаят и името на класна-
та ръководителка – Елина 
Цветанова. Чули са прекрас-
ни отзиви за целия екип на  
ОУ „Георги Бенковски“. 

Освен това подчертават и 
факта, че първолаците влизат 
в напълно реновирана класна 
стая. Прекрасно оборудвана. 
„Спокойна съм – децата тряб-
ва да са в училище, да са в 
клас“, отсича Петя. 

Що се отнася до маските, 
тя няма притеснения, защото 
и сега, когато се влиза в ма-
газин, малкият Теодор знае, 
че трябва да сложи маска. 

„Даже много пъти той ни 
напомня на нас, възрастните, 
да си вземем маските, като 
излизаме от дома. То сега 
вече проверяваме – маска, 
телефон, пари. Това са трите 
неща, без които не напускаме 
дома“, смее се Петя.

Второкласникът Атанас 
Павлов, който е в класа на 
Милена Петкова и Дочка 
Георгиева в друго основно 
училище на Бургас – ОУ 
„Свети Климент Охридски“, 
също няма търпение да прек-
рачи прага на класната стая. 
Майка му Росица Проданова 
е купила вече пет маски. 

„Не знам доколко и как 
децата сами ще спазват не-
обходимите изисквания за 
предпазване от пандемията. 
Изцяло разчитам на учите-
лите, които ще бъдат натова-
рени и с тези допълнителни 
ангажименти. Поне вече има 
изградена връзка на дове-
рие и екипност между тях 
и децата и те са непоклати-
ми авторитети в очите на 
децата. Това със сигурност 

ще помогне да се спазват 
изискванията.“ Тя със също 
подкрепя тезата на Петя, че 
присъственото обучение е за 
предпочитане.

На противоположно -
то мнение е бургазлийката 
Таня Русева, чиято дъщеря 
е ученичка в VII клас в ОУ 
„Васил Априлов“. Изразява 
го в писмо до ОбС – Бур-
гас. Жената не е съгласна, 
с мерките за COVID-19 в 
учебните заведения. Майката 
не желае детето � да ходи на 
училище с маска, шлем или 
каквото и да било средство, 
препятстващо свободното ди-
шане. Тя се обявява и срещу 
дезинфекцирането, отива и 
още по-далеч – категорична е, 
че дъщеря � не бива да бъде 
имунизирана, ваксинирана 
или подложена на каквато и 
да е интервенция в учебното 
заведение без нейно знание и  
писмено съгласие.

Като основен мотив за 
това жената изтъква в пис-
мото, че „липсват официални 
данни, както и медицинско 
или клинично потвърждение 
на твърденията на главния 
държавен инспектор и спе-
циалистите от НОЩ, за без-
спорната необходимост от 
носене маски“. 

Майката настоява да се 
свика извънредно заседа-
ние на ОбС, което да обсъди 
предложението � носенето на 
предпазни средства в учебни-
те заведения да става само по 
желание или по преценка на 
родителите, а освен това да се 
премахнат т.нар. изолационни 
кабини. Мотивът � за второто 
е, че те са в противоречие 
както с Конституцията, така 
и с Конвенцията за правата 
на детето и Хартата за правата 
на човека. 

Тържествата за първия 
учебен ден във всяко бъл-
гарско училище тази година 
бяха различни в зависимост 
от това как всеки директор 
е преценил да се усети праз-
никът.

Пак усмивки 
в Началното  
във Варна

По-различният 
първи учебен ден
Повечето от родителите в Бургас са на 
мнение, че мястото на децата е в клас

252 деца от варненския квартал „Аспарухово“  
прекрачиха прага на ремонтираното училище

Теодор няма търпение да тръгне на училище.  
Избра си дори чин предварително

Ръководството на НУ „Христо Ботев“ – Плевен, организира двойно тържество за своите възпитаници на 15 септември. За учени-
ците от I и IV клас от 9.00 часа, а за тези от II и III клас – от 10.30 часа, за да бъдат спазени противоепидемичнитe мерки. Специа-
лен гост на тържеството по случай откриването на учебната година бе Драгомир Драганов – телевизионен водещ и журналист


