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Министърът на младежта и 
спорта Красен Кралев посети 
ОУ „Отец Паисий“ в село То-
полово заедно с кмета на Асе-
новград д-р Христо Грудев. В 
училищния двор на школото 
започва строителство на ново 
спортно съоръжение. За целта 
Министерският съвет одобри 
допълнителни 840 000 лв. по 
бюджета на ММС. Новата 
сграда ще се използва за 
физкултурен салон и за тре-
нировки на шестте отбора по 
волейбол.

Министър Кралев съоб-
щи, че са обявени общест-
вени поръчки за изгражда-
нето на нови 15 спортни 
училищни салона. Пет от 
тях са с площ от 708 кв. м 
и прогнозна цена 1,2 млн. 
лв. Десет са по-малки –  
547 кв.м, а стойността им 
е около 860 000 лева. Из-
граждането на физкул-
турните салони е една от 
основните точки в прави-
телствената програма за 
периода 2017 – 2021 г. За 
първия етап от програмата 
МС отпусна 25 млн. лева.
Тази седмица ще бъдат обя-
вени обществени поръчки 
за още 10 салона.

„По-големите физкул-
турни салони са предназна-
чени за училища с над 900 
ученици. Освен баскетбол, 
волейбол и тенис на корт 
ще има възможност и за 
практикуването на футзал 
и хандбал при размери на 
игрищата 32 х 16 м. Изис-
кванията от МОН за сред-
ните училища са размерът 
да бъде между 480 и 540 кв.  
метра, така че дори и тук, 
където имаме основно учи-
лище, размерът ще над-

хвърли минимално изис-
куемата площ“, коментира 
министър Кралев. 

Училищата, на които са 
обявени поръчките за голе-
ми салони, са 7. СУ „Найден 
Геров“ – Варна, СУ „Найден 
Геров“ – Пловдив, 134. СУ 
и Националната финансо-
во-стопанска гимназия в 
София, 2. ОУ в Стара Загора.

С по-малки салони ще 
разполагат ОУ „Д. Хаджи-
деков“ и СУ „Св. Софро-
ний Врачански“ в Пловдив, 
ПГ по телекомуникации в 
София, Средното учили-
ще с разширено изучаване 
на чужди езици „Д-р Пе-
тър Берон“ в Перник, СУ  
„Св. св. Кирил и Методий“ в 
Карнобат, ПГ по механоелек- 
тротехника и електроника в 
Бургас, СУ „Нешо Бончев“ 
в Панагюрище, 3. ОУ „Ди-
митър Благоев“ в Шумен, 
ОУ „Петко Каравелов“ в 
Асеновград и 8. СУ в Бла-
гоевград. 

В по-малките салони е 
предвидено да има по една 
съблекалня за мъже и жени 
с по 14 шкафчета и 3 душа 
за всяка една от тях, стая за 
треньори и учители, склад 
и отделна тоалетна за хора 
с увреждания. В големите 
съответно по още една съб- 
лекалня с по 20 шкафчета и 
4 душа, стая за треньори и 
учители, склад. 

По време на посещението 
в село Тополово присъства-
ха и кметът на селото Йор-
дан Дичев, Атанаска Илкова 
– директор на ОУ „Отец 
Паисий“, състезателки от 
волейболен клуб „Тополово“ 
и техният треньор Димитър 
Илиев. 

Диляна КОЧЕВА

Слънчева и пъстра 
е детската градина 
„Слънце“ в Кюс-
тендил. В нея все-
ки ден е различен 
и забавен, затова 

и малчуганите отиват сутрин с 
желание и усмивка на лице. И 
как няма да го правят, при поло-
жение че всеки ден ги очакват 
нови изненади и тематични изяви. 
Пременени в различни костюми, 
те се превъплъщават в работливи 
мравки, смели лъвове, шарени 
калинки и пъстроцветни пеперуди. 
Всяка година броят на желаещите 
родители, които искат синовете и 
дъщерите им да се обучават и въз-
питават именно там, расте, а броят 
на децата вече надхвърля 350.  
Детска градина „Слънце“ се по-
мещава в пет различни сгради, 
като четири от тях са в града, а 
последната се намира в близкото 
село Слокощица. Всички филиали 
имат един облик и работят като 
общ слънчев дом. Такъв е и девизът 
им – „ДГ „Слънце“ – слънчев дом 
за всяко дете“.  Посоката, в която 
вървят, е една и при това е вярната. 
Стремят се да работят заедно в 
името на децата. 

Всяка група си има име, така 
че слънчицата в детската гради-
на биват „гъбки“, „детелинки“, 
„зайчета“, „калинки“, „кокичета“, 
„лъвчета“, „мечета“, „пчелички“, 
„светулки“ и „славейчета“.

„Градината е харесвана и пред-
почитана. За съжаление, няма как  
да приемем всички желаещи“, 
разказва директорката Маргарита 
Цекина. По думите � всички фи-
лиали са препълнени.

Последните четири години рабо-
тят приоритетно по своя вътрешна 
стратегия, в която са заложени 
разнообразни инициативи. Об-
личането на децата всеки ден в 
различен костюм също е част от 

тази стратегия. По този начин 
всяко дете, отивайки на градина, 
се вълнува какво ще прави днес и 
какъв костюм ще получи. „Стараем 
се на децата да им бъде интересно, 
да ги учим по иновативен начин и 
да затвърдяваме и обогатяваме зна-
нията им. Всекидневието им трябва 
да бъде интересно“, категорична 
е Цекина. Убедена е също така, 
че формулата за успеха се крие в 
това, че ако детето е щастливо, то 
тогава със сигурност и родителят 
ще бъде спокоен. Благодарение на 
модерната техника родителите мо-
гат по всяко време да следят какво 
се случва с децата им, докато са 
извън дома си. 

„В XXI век трябва да използваме 
възможностите, които ни предоста-
вят технологиите“, казва директор-
ката и определено в ДГ „Слънце“ 
използват ресурсите на новия век. 
Всеки ден групите качват снимки 
от различните тематични игри в 
една от социалните мрежи. Всички 
родители предварително са дали 
съгласието си за публикуването 
им. И досега в практиката на ди-
ректорката никой не е отказвал. 
„Родителите винаги са ни подкре-
пяли. Приемат идеите ни с жела-
ние, затова и ние подхождаме към 
различните инициативи толкова 
смело“, допълва още тя. 

В градината работят 21 учители, 
като 70% от тях са млади. Всеки 

има особен маниер на работа, 
творчески поглед и подход – дори 
темата да е една, тя е поднесена по 
различен начин в отделните групи. 
И точно това прави градината тол-
кова пъстра. „Стремим се да бъдем 
един екип, и си мисля, че го пости-
гаме, независимо че се помещаваме 
в пет отделни сгради“, казва още 
директорката.

До миналата година много често 
малчуганите са излизали извън 
детската градина – на излети, кон-
на езда, занимания в Регионалния 
исторически музей, посещения на 
етноцентрове и други. Сега повече-
то мероприятия са в двора �. Об-
стоятелствата са различни и ситу-
ацията го налага. Стремят се всеки 
ден да бъде различен и интересен. 
Това е причината новопостъпилите 
деца бързо да се социализират и да 
свикват с детската градина. „Кога-
то всекидневието е по-различно, 
децата много бързо преодоляват 
прехода от семейната среда към 
детската градина“, казва Цекина. 
Категорична е, че адаптацията към 
I клас също е по-лесна и безпроб- 
лемна при децата, които са ходили 
на детска градина. По думите �, 
обхватът на по-голям процент деца 
в детски градини ще бъде много 
полезен момент в предучилищното 
възпитание. Категорична е, че тряб-
ва да можеш да мотивираш детето 
да идва в градината с желание, а не 
по задължение. 

И в рамките на извънредното 
положение в детската градина про-
дължават да работят. С родителите и 
децата поддържат всекидневна кому-
никация. Общуването най-често се 
осъществява през онлайн платформа, 
но не само. Успяват да организират 
кулинарен фестивал, Великденски 
празник, тематични уикенди, дни на 
книгата – включване в инициативата 
#КнигитекоитониСвързват, Ден на 
земята, фестивал „Образование, 
култура и младежки дух“, пленер на 
открито, концерти и изложби.

Ремонтни дейности на 
сгради и дворни площадки 
се извършват в 17 учили-
ща във Варна, съобщават 
от общинската дирекция 
„Образование и младежки 
дейности“.

Дейностите включват 
боядисване на класни стаи, 
поставяне на топлоизо-
лация, рехабилитация на 
отоплителни инсталации 
и ВиК мрежи, подмяна на 
дограми. Успоредно с това 
се изпълняват основни ре-
монти на спортни игрища в 
12 учебни заведения, като в 

10 от тях дейностите вече са 
приключили. До началото 
на учебната година трябва 
да бъдат завършени всички 
ремонтни дейности.

В ход е и основният ре-
монт на сградата на ул. 
„Петко Стайнов“, която е 
предоставена на Центъра 
за специална образователна 
подкрепа – ЦСОП, Варна. 
Вече са изготвени техниче-
ското заснемане и проектът 
за ремонт, предстои проце-
дура за избор на изпълнител 
по Закона за обществените 
поръчки. 

Слънчев дом  
за малчугани
На децата трябва да им е интересно 
всеки ден, казва директорката на ДГ 
„Слънце“ в Кюстендил Маргарита Цекина

Маргарита Цекина,  
директор
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Всеки ден в ДГ „Слънце" в Кюстендил е ново приключение за нейните възпитаници

Спортни салони  
в още 15 школа

Ремонтират  
17 училища във Варна

Децата в с. Тополово очакват новия спортен салон
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