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През първата седмица на Септем-
ври в Белград, Сърбия се проведе 
Осмата конференция на Между-

народната Асоциация за Социални на-
учни изследвания (IASSR). Представител 
на България на това престижно събитие 
беше д-р Меглена Апостолова, доцент 
по пиано в Педагогическия Факултет на 
Шуменския университет “Епископ Кон-
стантин Преславски”. Нейният доклад 
на тема: “Изграждане на музикални ру-
тини - три музикални процедури, които 
могат да помогнат на учителя по музика 
да спести време и шум” беше посрещнат 
с голям интерес от аудиторията. Доц. 
д-р Апостолова беше председател на 
заключителната сесия на Секцията по 
Изкуствата с работен език английски, на 
която бяха представени интересни из-
следвания на учени от Европа в облас-
тта на изкуствата.

Наша съгражданка

ЕДИНСТВЕН БЪЛГАРСКИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ

на Европейска конференция

Конференцията на IASSR представи 
форум за дискутиране на новостите, 
изпитанията и отговорностите в света 
на социалните изследвания. 

Меглена Апостолова е наша съграж-
данка, която след много години рабо-
та в чужбина (Бахрейн, Оман, Малви, 

Занзибар) се върна отново да живее 
в родната Провадия. Тя е доктор по 
изкуствознание и доцент по пиано в 
Шуменски университет. Имала е пиано 
рецитали в 3 континента и е свирила на 
много чествания на известни личности, 
включително кралски особи.

На 14 септември пожарникарите 
в цялата страна отбелязват своя 
професионален празник. През 

1995 г. с Решение № 385 на Министер-
ския съвет датата 14 септември е обяве-
на за Професионален празник на служи-
телите на Национална служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението". 
Така е възстановена традицията, по 
решение на Първия пожарникарски 
събор, тази дата да се отбелязва като 
патронен празник на пожарните коман-
ди в страната. Първият пожарникарски 

събор в България е бил свикан именно 
на 14 септември, но през 1905 г.

Районна служба по пожарна без-
опасност и защита на населението/ 
РСПБЗН/-Провадия отбеляза своя про-
фесионален празник на 14 септември 
т.г. /Кръстовден/ с поредица от иници-
ативи в седмицата на пожарната безо-
пасност.

В рамките на обявената седмица 
бяха проведени:

От 9-11 септември - приемна и ден 
на отворените врати в сградата на Ра-

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
7 септември - 14 септември 2015 г.

йонна служба по пожарна безопасност 
и защита на населението /РСПБЗН/ - 
Провадия. Всеки гражданин можеше 
да посети службата, да разгледа обо-
рудването и да зададе своите въпроси 
на местните специалисти.

На 11 септември се състоя рисува-
нето на асфалт пред  Художествената 
галерия с оценяване от жури за най-
добра рисунка  на противопожарна 
тематика  за деца от групите на ЦДГ 
„Пролет“ и ОДЗ  „Снежанка“. Тази 
година  акцент в седмицата на по-
жарната безопасност  е повишаване 
пожарната култура на българските 
ученици. Наградният фонд бе осигу-
рен от книжарница „Дъга“. Децата не 
само рисуваха, но получиха награди 
и си направиха снимка с чичковците 
- пожарникари. 

Малко по-късно същият ден бяха 
организирани демонстрации на новата 
техника при гасене на пожар - захран-
ване от хидрант и гасене с пенообразу-
вател. Пред  сградата на Художествена-
та галерия и покрива на магазините на 
ТПК „Д.Чивгънов“ в гр. Провадия има-
ше „пожар“,който бързо бе потушен от 
провадийските пожарникари. Демон-
стрираните  действията на служители-
те от РСПБЗН - Провадия  показа тях-
ната професионална  подготовка при 
ликвидиране на пожари.


