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Честването на патронния празник на СОУ”Любен Каравелов” – Несебър започна с полагането на венец пред бюст-паметника на великия
революционер-възрожденец в училищния двор.

Ученици направиха рецитали и представиха литературно-музикална композиция под надслов  „Обичам те, Родино”.

„Слънчев бряг” АД спечели делото срещу Община Несебър за собствеността върху
инфраструктурата
„Слънчев бряг” АД спечели делото срещу Община Несебър, което се води заради собствеността върху една от малките, второстепе...

Прочети повече
Приветствие към всички присъстващи поднесе Кристалин Чавдаров - бивш възпитаник на несебърското училище.Той изрази  признателност и
уважение към своите учители,които са го дарили не само със знания, но и са спомогнали да се изгради като добър човек, амбициозен и успял.
От непослушно и палаво дете Кристалин се превърна в запален по информационните технологии тийнейджър с награди от национални
състезания.

На 25 години, днес той има собствена компания и е удостоен със званието „Млад лидер” по проекта „40 до 40” за 2013 г. като организатор на
състезание и академия за ученици по информационни технологии „Аз мога – тук и сега”.

Заявявайки,че с несебърското училище го свързва искрена и чиста емоция, Кристалин Чавдаров обяви, че ще направи нов сайт на учебното
заведение и дари 5000 лв. за стимулиране на ученици с изявени наклонности към информационните технологии и участието им в състезания от
различен ранг, информира nessebar-news.com.
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Кметът на Община Несебър бе отличен с почетна грамота на БЧК
Кметът на Община Несебър Николай Димитров, бе единствен сред колегите си от Бургаска област отличен с почетна грамота на БЧК. Тя му
бе ...
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