
Със 120-150 дни да бъде 
скъсен срокът за изпълне-
ние на СМР дейностите по 
проекта на Община Айтос 
за реновация и разширя-
ване на спортна зала “Ае-
тос” в Градската градина, 
обеща представителят на 
изпълнителя “МИДИЯ ИН-
ФРАСТРУКТУРНО СТРОИ-
ТЕЛСТВО” ООД - Бургас Ди-
митър Янакиев на специа-
лен ритуал за откриване на 
строителната площадка в 
началото на тази седмица. 

На 8 юли тази година кме-
тът Васил Едрев и строител-
ни експерти на Община Ай-
тос бяха поканени от Йор-
данка Янакиева - управител 
на “МИДИЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” 
ООД - Бургас на строител-
ната площадка за среща с 
екипа на дружеството, за 
да бъдат уточнени послед-
ните подробности по ос-
новния ремонт. Кметът Ва-
сил Едрев и Димитър Янаки-
ев символично дадоха старт 
на строителството като ри-
туално разбиха по бутилка 
шампанско в една от тежки-
те машини, която вече реал-
но работи на терена за раз-
ширението на залата. 

“На практика, открихме 

строителната площадка сед-
мица по-рано, веднага след 
като актуализирахме някои 
детайли по проекта. Спорт-
ната зала на Айтос, обно-
вена и разширена, ще бъде 
готова на Коледа тази годи-
на, макар че според догово-
ра срокът за изпълнение е 
300 календарни дни от дата-
та на откриването на стро-
ителната площадка. Разчи-
таме на опита, който има-
ме, тъй като сме изпълня-
вали подобни обекти и сме 
се вмествали в тези сроко-
ве. Работили сме всякакви 
обекти - спортни, хотелски, 
жилищни, промишлени сгра-
ди в продължение на много 
години”, каза за «Народен 
приятел“ Янакиев. По дого-

вор, лентата на спортното 
съоръжение трябва да бъде 
прерязана в края на месец 
май 2020 година, изпълни-
телят обаче е категоричен, 
че може да предаде напъл-
но завършена, разширена 
и модернизирана спортна-
та зала най-малко 120 дни 
по-рано.

Проектът за спортната 
зала е отпреди пет годи-
ни. От тогава Община Ай-
тос кандидатства по донор-
ски програми за финансира-
не. До 19 декември минала-
та година, когато с Постано-
вление на Министерски съ-
вет най-после бяха осигу-
рени средства за ренови-
ране на спортното съоръ-
жение. Тогава Министер-
ски съвет взе решение по 
бюджета на Община Айтос 
да бъдат отпуснати общо 2 
070 000 лв. - 1 450 000 лв. за 
спортната зала и 620 000 лв. 
за реконструкцията и реха-
билитацията на улични на-
стилки в село Черна моги-
ла, село Черноград, село 
Тополица.

“Целта на проекта е да се 
създадат условия за пъл-
ноценното използване на 
спортната зала и да се га-
рантира висока функцио-
налност при експлоатация-
та й. Планираните дейности 
са за възстановяване и мо-
дернизация, съгласно съ-
временните технологии в 
областта на спорта. Про-
ектът включва благоустро-

яване на помещенията за 
състезания и тренировки, 
административните, скла-
довите, санитарните поме-
щения, съблекалните и об-
щите части. Обособяват се 

трибуни за зрителски места. 
Чрез разширяване на сгра-
дата на север ще бъде из-
градена и нова зала за тре-
нировки със санитарни въ-
зли, коментира кметът Ва-
сил Едрев.

От фирмата изпълнител 
научихме, че ще бъде напра-
вена вътрешна обработка на 
всички стени и тавани, ще 
има нови преградни стени, 
с които ще се обособят душ 
кабини и специални поме-
щения за съдиите. Стените 
в санитарните възли се об-

работват с фаянс до тавана. 
Всички подове тип дюшеме 
се подновяват с нови, след 
което ще се боядисват и ла-

кират, а във фоайетата, сер-
визните помещения и стъл-
бищата - старите мозаечни 
плочи се подменят с грани-
тогрес, с висока степен про-
тив подхлъзване и износоус-

тойчивост.
Предвижда се цялостна 

подмяна на вътрешната и 
външна елисталация, как-

то и осветление около сгра-
дата. Ще бъдат изградени 
отоплителни, вентилацион-
ни и климатични инстала-
ции, системи за отопление 
и охлаждане. Подменят се 
съществуващите врати, а 
прозорците - с PVC стъкло-
пакети. Топлинните потреб-
ности на сградата се пое-
мат от локална котелна ин-
сталация. За контролира-
не на оптималната темпе-
ратура всяко помещение се 
снабдява с термометър. Ще 
бъдат подменени и ВиК ин-
сталациите. С новозастро-
ената зала за тренировки, 
общата разгъната застро-
ена площ на залата ще е 
1199,86 кв. м. 

Сградата ще има съвре-
менен архитектурен образ 
с приложени мерки за енер-
гийна ефективност и благо-
устроен двор. В мазето ще 
бъдат премахнати съществу-
ващите повече от 40 години, 
стари резервоари за нафта. 
Ще бъдат монтирани нови 
резервоари, сертифицира-

ни за съхраняване на леко 
гориво. В проекта е заложе-
на подмяна на всички ради-
атори с алуминиеви. Цяла-
та съществуваща вътреш-
на тръбна разпределител-
на мрежа на отоплителната 
инсталация ще се премах-
не и замени с нова. Разра-
ботена е нова общообменна 
вентилационна инсталация, 
предвижда се и монтиране 
на слънчеви колектори. 

Пълното обновяване на 
залата е приоритет за Об-
щина Айтос, защото в това 
спортно съоръжение се про-
веждат и всички градски, 
общински, зонални и нацио-
нални турнири и състезания, 
включени в годишния спор-
тен календар на Общината 
и 15-те спортни клуба, заяви 
още кметът Васил Едрев.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Проект на Община 
Айтос за 1 450 000 лв.

4 Дадоха официален старт на 
проекта за реновиране и 
разширение на спортна зала „Аетос“

4 Изпълнителят обещава залата да е 
готова до Коледа

За първи път! LED осветление на пешеходните пъ-
теки в Айтос, освежават ги машинно

На стр. 2

Започна се! Спортна зала “Аетос” ще бъде прео-
бразена и разширена

Кметът Васил Едрев уточнява подробностите по разширението с Йорданка 
и Димитър Янакиева

Шампанско за успешното начало

Кметът Васил Едрев и Димитър Янакиев

Остъклената от горе до долу стена вече я няма- 
това ще е една от посоките на разширението на за-
лата

Другата посока за разширяване на спортното съ-
оръжение е на север - там ще има нова зала за тре-
нировки с всички удобства за състезатели и тре-
ньори



С професионална маши-
на за безвъздушно пола-
гане на пътна маркиров-
ка се освежават през това 
лято пешеходните пътеки в 
Айтос и населените места 
на Общината, видя „Наро-
ден приятел“. Община Ай-
тос инвестира 10 680 лв. в 
машината, която спестява 
време, труд и материали.  
Работниците, извършващи 
дейността, вече са обуче-
ни как да действат с тех-
никата. Общинското изда-
ние на място се убеди, че с 

нововъведението, освежа-
ването на една пешеходна 
пътека не отнема повече от 
15-20 минути.

Хоризонталната марки-
ровка в Община Айтос 
се обновява годишно два 
пъти. През месец юли с но-
вата машина ще бъдат ос-
вежени всички пешеходни 
пътеки в Айтос и ще се раз-
чертаят нови върху новопо-
ложените улични настилки 
в три населени места на 
общината.

Другата новина от тази 

седмица е поставянето 
на LED осветление на пе-
шеходните пътеки на ули-
ца „Славянска” и на улица 
„Хаджи Димитър”. LED ос-
ветление ще бъде монти-
рано на абсолютно всич-
ки пешеходни пътеки в гра-
да, веднага след освежава-
нето им с новата машина. 
Вече са закупени необхо-
димият брой осветителни-
те тела,  единичната цена 
е 200 лв.

НП

11 юли 2019Народен приятел ×ôстр. 2

M&S Projects
Как да стартираме собствен бизнес?

Възможности и перспективи

Като бенефициент по договор №BG05M90P001-1.023-0136
“Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно пре-
дприемачество”, финансиран от ОП „Развитие на човешките 2014 - 2020 г.”,
съфинансиран от Европейски социален фонд, фирма „Ем Енд Есс Проджектс” 
ООД ще извърши за Вас напълно безплатно следните услуги:
Обучения на тема „Стартиране на собствен бизнес”
с продължителност 40 учебни часа;
Предоставяне на индивидуални комплексни консултантски услуги, с кои-
то ще ви помогнем:
- да си регистрирате фирма;
- да си изберете помещение за извършване на дейността;
- да си изработите бизнес план за стартиране на собствен бизнес;
- да си подготвите проектно предложение за получаване на безвъзмездна фи-
нансова помощ по европейски, национални и други донорски програми и/
или за получаване на банков заем;
- да промотирате и популяризирате своята дейност;
- да назначите персонал, необходим за извършване на вашата дейност;
- други консултации в зависимост от вашата бизнес идея.
Кой може да се включи в проекта:
- Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес към възмож-
ностите за стартиране на собствен бизнес;
- Да сте на възраст над 18 навършени години;
- Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по смисъла на Тър-
говския закон, включително и като едноличен търговец;
- Да не сте регистриран тютюнопроизводител/земеделски производител;
- Да не упражнявате свободна професия или занаят.

M&S Projects     www.mandsprojects.bg ;  
тел: 0887 807 318;  contact@mandsprojects.com
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LED осветление на пешеходните пътеки 

в Айтос, вече ги боядисват машинно

иван иВАНОВ

През ротарианската 
2019/2020 година под мото-
то ”Ротари свързва света”, 
айтоските ротарианци ще 
бъдат водени от новия пре-
зидент на «Ротари клуб» - 
Айтос - Пламен Чолаков. 
Това стана ясно на тради-
ционното тържество по по-
вод посрещане на новата 
ротарианска година и пре-
даване на президентските 
символи, което се състоя 
на 05.07.2019 г. в ресторант 
„Шатра-Колизеум“. 

На събитието присъства-
ха Красимир Ганчев - паст 
дистрикт гуверньор на „Ро-

тари България“, Дистрикт 
2482, Иван Иванов - асис-
тент дистрикт гуверьор, То-
дор Демирков - чартър пре-
зидент на „Ротари клуб“ - 
Айтос, ротарианци заед-
но със своите семейства и 
приятели. 

Действащият президент 
Евгени Петров откри сре-
щата, изказвайки благо-
дарност към екипа си и 
специално към секрета-
ря на клуба - Иван Драга-
нов. В знак на благодар-
ност, той подари персона-
лизирани значки на всеки 
член на клуба. За последно 
като президент, той пред-
стави нашия приятел, ро-

ден в град Айтос - Краси-
мир Ганчев, като почетен 
член на клуба. По тържест-
вен начин беше предадена 
огърлицата на новия пре-
зидент. Той от своя стра-
на обеща да води клуба, 

спазвайки Конституцията 
и правилата на „Ротари“. 
Вечерта премина в песни, 
танци и забавления. Чести-
то на новото ръководство! 
И нека „Ротари свързва 
света”!

Пламен Чолаков е новият президент 
на „Ротари клуб“ - Айтос

Как можете да кандидатствате за съдебен заседател?
Срокът е до 19 юли 2019 г., включително

В срок до 19 юли 2019 г. (включително), кандида-
тите за съдебни заседатели подават в деловодство-
то на Общински съвет - Айтос, в сградата на Общин-
ска администрация - Айтос, улица „Цар Освободи-
тел“ № 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, 
Заявление за кандидатстване за съдебен заседател, 
ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от 

психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общинския 

съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 2);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 

(Приложение № 3);
- документ за извършена проверка по реда на Закона 

за достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 
година.

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да от-
говаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Зако-
на за съдебната власт, а именно:  

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;
-  има настоящ адрес в община, която попада в рамките 

на съдебния район на съда, за който кандидатства;
-  има завършено най-малко средно образование;
-  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията;
-  не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
-  е съдебен заседател в друг съд;
-  е общински съветник от съдебния район, за който 

е избран;
-  участва в ръководството на политическа партия, 

коалиция или организация с политически цели;
-  работи в съд, прокуратура, следствени органи, 

Министерството на вътрешните работи или в други органи 
от системата за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район, за който е избран.

Образци на документи (утвърдени с Решение 
№664/24.04.2019 г. на ОбС Айтос), както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседа-
тел;

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 

от ЗСВ.
Образците могат да бъдат изтеглени от интернет 

страницата на Община Айтос - www.aytos.bg, Раздел 
„Общински съвет“, Подраздел „Новини и съобщения“ 
– от обявленията за съдебни заседатели. 

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

За периода на извършване на ремонтните дейности на улица „Васил Лев-
ски“ се въвежда временна промяна в общинската транспортна схема по 
маршрута за движение на автобусна линия Бургас - Айтос. 

От Автогара Айтос автобусите ще се движат по улица „Хаджи Димитър“ 
до спирка „Колелото“, след което ще продължат по улица „Братя Миладино-
ви“ и улица „Ченгелиеви“ до спирка „Банята“; по улица „Димитър Благоев“ 
до спирка Вулканизатора на улица „Славянска“ . Следващите спирки оста-
ват непроменени.

Движението на автобусите по линията Бургас - Айтос в описания по т. 1 
маршрут да се извършва в двете посоки.

Срокът на действие на временната промяна на маршрутите по т. 1 е в 
сила от 29.06.2019г. до приключване на ремонтните дейности на улица „Ва-
сил Левски“.



В началото на месец юни 
тази година съобщихме но-
вината, че е одобрен за фи-
нансиране нов социален 
проект на Община Айтос. 
На 10 юли 2019 година кме-
тът на Община Айтос Васил 
Едрев подписа в Министер-
ството на труда и социал-
ната политика в София до-
говора за финансиране на 
проекта.  

Проект „Патронажна гри-
жа в община Айтос“ ще се 
изпълнява по процедура 
„Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с ув-
реждания – Компонент 2“ 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-

сурси“. Общата стойност на 
проекта е 168 766 лв. 

Възрастните и хората с 
увреждания, които ще бъ-
дат включени в проекта ще 
получават комплексни со-
циални и медицински гри-
жи в дома си. Дейностите 
са насочени към хора над 
65 години, които не могат 
да се самообслужват и към 
хора с увреждания и техни-
те семейства. 

Общинският проект има 
за цел подобряване на ка-
чеството на живот и въз-
можностите за социал-
но включване на хората с 
увреждания и възрастни-
те хора от община Айтос, 

чрез осигуряване на поча-
сови интегрирани здравно-
социални услуги патронаж-
ни грижи за възрастни хора 
и лица с увреждания, вклю-
чително с хронични заболя-
вания и трайни увреждания  
в техните домове. Услугите 
ще се предоставят в рам-
ките на 12 месеца. „Патро-
нажната грижа” надгражда 
услугите, които Община Ай-
тос е развивала досега по 
социални проекти.

Договорът за финанси-
ране вече е факт, предстои 
да бъде извършен подборът 
на потребители и оценка на 
потребностите им. Следва-
щата стъпка за реализира-

не на проекта е сключване 
на договори за патронаж-
на грижа с потребителите 
или с техните семейства. 
Ще се извърши и подбор 
на предоставящите патро-
нажна грижа служители  
и специалисти. Предвиде-
но е обучение и осигурява-
не на психологическа под-
крепа, консултиране и су-
первизия на екипа на про-
ект „Патронажна грижа в 
община Айтос” за почасо-
во предоставяне на здрав-
ни и социални услуги в до-
машна среда. Община Ай-
тос има грижата да осигу-
ри условия за предоставя-
не на качествени интегри-
рани здравно-социални ус-

луги и интегрирани здрав-
но-социални услуги.

Подкрепа по проекта ще 
получат 52 граждани на 
общината, като всеки от 
тях може да ползва до 2 
часа здравно-социални ус-
луги на ден. За потребно-
стите им ще се грижи екип 
от служители и специали-
сти, включващ медицински 
лица, диспечер-координа-
тор, психолог, шофьор, со-
циален работник, домашни 
санитари. Ще бъде закупе-
но транспортно средство, с 
което екипът да достига до 
нуждаещите се граждани. 

Крайната цел на проекта 
е подобряване на качество-
то на живот и възможност-

ите за социално включва-
не на хората с увреждания 
и възрастните хора  от об-
щина Айтос, чрез осигуря-
ване на мрежа от услуги в 
домашна среда и изграж-
дане на материален и кад-
рови капацитет за предос-
тавянето им.

Задачата на екипа ще 
е да се изгради модел за 
патронажни грижи за въз-
растни хора и лица с увреж-
дания, включително с хро-
нични заболявания и трай-
ни увреждания, с цел осигу-
ряване на почасови интег-
рирани здравно-социални 
услуги в техните домове.

НП

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че на 
11.07.2019г. и 12.07.2019г. ще се извърши пръскане в жи-
лищната зона в град Айтос с препарата „ДИПЕЛ” сре-
щу Бяла американска пеперуда - I поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен 
за употреба срещу гъсениците на бялата американ-
ска пеперуда.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извър-
ши в рамките на следващите три работни дни.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да 
вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да 
подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.
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Стойността на проекта е 168 766 лв., срокът е една година

LED осветление на пешеходните пътеки 
в Айтос, вече ги боядисват машинно

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе 
- 1дка + бунгало, между „Военно 
стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, ПРО-
ДАВА 3.200 дка дворно място в ре-
гулация - с. Малка поляна или ЗА-
МЕНЯ за недвижим имот или земе-
делски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 
лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРОВА-
ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, нота-

риален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДА-
ВА 2.5 дка празно дворно място в 
село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида за 
вода, скица с виза за строеж, но-
тариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА 
апартамент - 108 кв.м, на улица 
„Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

Малки обяви

След проведена общест-
вена поръчка, на 21.06. 2019 
г., публично беше огласе-
но Решение № ОП-19-35, за 
класирането на участници-
те в публичното състеза-
ние за избор на изпълни-

тел за извършване на СМР 
дейности по проект „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на водопроводната систе-
ма в община Айтос”, разде-
лена на три обособени по-
зиции - Външно водоснаб-

дяване - село Чукарка, Об-
щина Айтос, Водоснабдя-
ване – село Карагеоргиево, 
община Айтос с подобект: 
Улична водопроводна мре-
жа – село Карагеоргиево и 
Водоснабдяване - село Мъг-

лен, община Айтос, с подо-
бект: Улична водопроводна 
мрежа село Мъглен. 

След срока за обжалва-
не, до класиралия се на 
първо място участник в об-
ществената поръчка - ДЗЗИ 
Уайт Строй”, получил ком-
плексна оценка от 100 точ-
ки, е изпратена покана за 
подписване на договор за 
изпълнение на поръчката. 

Община Айтос успя да 
осигури финансиране и ще 
инвестира по този проект  
5 864 739.11 лв. без ДДС в 
три населени места – село 
Чукарка, където от години 
жителите се оплакват от 
липсата на питейна вода, 
особено през лятото. Сред-
ства ще се инвестират и за 
цялостната подмяна на ста-
рата и амортизирана водо-
проводна мрежа в двете 
най-големи населени мес-
та - Карагеоргиево и Мъг-
лен. Финансирането е по 
Програмата за развитие 
на селските райони 2014-
2020 г. 

НП

Избран е изпълнител на проекта 
за изграждане на водопроводната 
мрежа в три села на община Айтос

Договорът за изпълнение на 
проекта ще бъде подписан до дни

Кметът подписа договор за финансиране на 
проект „Патронажна грижа в община Айтос“ 

Кметът Васил Едрев подписа и меморандум за сътрудничество на 13-те об-
щини в област Бургас  в сферата на социалните услуги и грижи. Целта на до-
кумента е общините да си помагат при предоставянето на социални услуги на 
своите жители. 
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Седмицата от 10 юни до 
14 юни 2019 година пре-
мина много емоционално, 
вълнуващо и обучаващо за 
екипа от учители и учени-
ци при СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, участници в 
Проект „Готови, старт! По-
добър живот чрез старите 
игри”  Еразъм +.  Проек-
тът стартира през 2017 го-
дина и обединява интелек-
туалния потенциал и стре-
меж  към развитие на хора  
от  шест държави - Бълга-
рия, Литва, Латвия, Турция, 
Румъния и Полша. 

Петте дни на юни бяха из-
пълнени с нови, неповтори-
ми и полезни дейности, как-
то и със създаване на неза-
бравими приятелства меж-
ду ученици с различна кул-
тура и народопсихология. 
Петата среща по проекта 
се проведе в Литва и беше 
съпътствана от безупречна 
и стройна организационна 
програма от страна на до-
макините.

След тържественото по-
срещане в училище, раз-
гледахме класните стаи и 
детската градина. Послед-
ва посещение на центъра 
за работа с деца, библиоте-
ката и църквата и среща с 
кмета на община Шауляй.

За втория ден бе орга-
низирана екскурзия с об-
разователна и културна 
цел до Найсяй. Посети-
хме грънчарска работил-
ница и конефермата. С ин-

терес се включихме в за-
нятието „Като кон“. После 
се отправихме към свеще-
ния „Хълм на кръстовете“ - 
едно от най-мистериозните 
места в Литва.

На следващия ден отпъ-
тувахме за Клайпеда. След 
посещение на „Литовския 
музей на морето“, и „Дел-
финариума“ се отправихме 
към град Нида.

Четвъртият ден започна 
с урок „Живей и се движи 
здравословно”. С интерес 

се включихме в образова-
телната игра „Стоп метод“ 
и игрите от „Дейност 17“ – 
използване на традицион-
ните игри по нетрадицио-
нен начин в уроците. За на-
града получихме обиколка 
на град Шяуляй. Посетихме 
на забележителностите на 
града - „Музей на велоси-
педите“, „Вилата на Френ-
кел“, „Музей на котките“, 
„Лисица“, „Златното мом-
че“ и катедрала „Св. Павел 
и Петър“. Последният ден започ-

на с посещение в музея на 
шоколада и много „вкусно“ 
обучение във фабриката за 
бонбони ,,Рут“. Координато-
рите по проекта се включи-
ха в дискусионен семинар 
за оценка на изпълнение-
то на проекта и за одобре-
ние на книгата „По-добър 
живот чрез старите игри“. 
Бяха обсъдени въпроси с 
предстоящата среща в Лат-
вия и финалния отчет.

Нашите ученици – Павле-
та Георгиева и Огнян Боду-

ров, показаха високо ниво 
на знания по английски 
език и на лекота в осъщест-
вяване на социални контак-
ти и умения, както в обучи-
телните игри, така и в об-
щуването със своите връст-
ници от различните държа-
ви. Те за кратко време ус-
пяха да се превърнат във 
всеобщи любимци и спече-
лиха уважението на всич-
ки участници в срещата. И 
учители, и деца ясно си да-
доха сметка, че кандидат-
стването, участието и рабо-
тата по проекти, включва-
ща подрастващите, е най-
добрата форма за езиково 
израстване, за придобива-
не на едно по-високо ниво 
на знание и общуване и за 
формиране на различен и 
правилен мироглед. 

Децата на 21-ви век са 
деца на света и на своето 
време и не познават грани-
ци, затова наша е задачата 
да търсим форми, с които 
да им помогнем да разпе-
рят криле и да полетят!

Екип по проекта

Айтос не е най-извест-
ната туристическа дести-
нация, но пък има уникал-
ни туристически обекти - 
такива, каквито няма къде 
другаде да видиш, или поне 
в региона - Етнографски-
ят комплекс „Генгер”, парк 
„Славеева река”, Скални-
те феномени. Един от тях е 
Зоопаркът, който особено 
през през лятото се рад-
ва на изключителен  ин-
терес. 

На 1 юни тази година Зо-
опаркът навърши 50 годи-
ни. Традиционно, юбилеят 

беше отпразнуван с деца-
та от детските градини - и 

как иначе, нали те са най-
емоционалните посетите-
ли! Покрай събитието си 

припомнихме дългата му 
история, каквато имат само 
зоопарковете в най-голе-
мите градове. Създаден е 
през 1969 година на площ 
от 15 дка в парк „Славеева 
река”. Тогава, за друг зоо-
парк в региона, никой даже 
не смеел да мечтае...

Половин век по-късно, 
през 2019 година, в богатия 
проектен фонд на Община 
Айтос има проект за „РЕ-

КОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯ-
ВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА 
ЗООПАРК – ГРАД АЙТОС, 
който също е уникален за 
своето, т.е. за нашето вре-
ме. Голямата цел на този 
проект, за който Общината 
нонстоп търси финансира-
не, е преместване на мес-
тообитанието на мечките в 
по-просторна зона. Пред-
видено е цялостно моде-
лиране на терена, изграж-
дане на подпорни зидове и 
декоративни мостове, с ко-
ито да се осигури безпре-
пятствено наблюдение на 
животните в естествената 
им среда. В „Мечкарника” 
е проектирано помещение 
за презимуване на мечки-
те, помещение и коридор 

за изолацията им. 
Проектът предвижда и 

изграждането на Образо-
вателен център, амфитеа-
трално разположен, с па-
норамни стъкла към водна 
площ и основното прос-
транство за местообита-
ние на мечките. На три час-
ти е разделена зоната, ко-
ято ще обитават мечките, 
всяка с естествен водо-
ем. Предвидени са и деко-
ративни алпинеуми – скал-
ни масиви, сухи дървета 
и други декоративни еле-
менти. Върху ивичен фун-
дамент ще се монтира ме-
тална конструкция, над ко-
ято да има покривно остък-
ляване. Предпазните огра-
ди ще са от метални ре-
шетки – пана с височина 
4-5 м, завършващи с кльон, 
на чийто връх, през 20 см, 
ще има три реда електро-
пастири. Предназначение-
то на сегашните клетки за 
мечки ще бъде сменено, ще 
бъдат демонтирани метал-
ните конструкции. 

Проектът на Община Ай-
тос за Зоопарка ще се ре-
ализира поетапно. Оста-
налите два етапа включват 

изграждането на местооби-
тание за копитни животни, 
разширяване на затворе-
ното и отвореното прос-
транство за маймуните, из-
граждането на декоратив-
ни озеленени кътове и во-
дни площи, предназначени 
за обитаване на водопла-
ващи птици. Предвидени са 
санитарно-битови помеще-
ния, ветеринарен кабинет с 
амбулатория, кухня и склад 
за хранителни продукти за 
животните и др. 

Днес, в условия близ-
ки до естествените, в Зоо-
парка се отглеждат 250 жи-
вотни от 30 вида. За тях се 

грижат 9 души, ръководи-
тел на Зоопарк - Айтос от 
2007 година е Росица Зла-
тева. И въпреки че за уни-
калния проект все още се 
търси финансиране, Зоо-
паркът се благоустроява и 
разкрасява с труда на ра-
ботниците и въображение-
то на тяхната ръководител-
ка. Всяка година, най-вече 
през лятото, в зоопарка се 
появява нещо ново - пей-
ка, беседка, градинка или 
пътечка, оформена с же-
лание и обич към живот-
ните - с камък или от дър-
во. Служителите се грижат 
и за растителността в гра-
дините - подрязват храсти-
те, садят цветя, режат сухи-
те клони и засаждат дръв-
чета. Златева не спира да 
контактува с колеги от дру-
ги зоопаркове, за да има 
зад клетките и на открито 
нови животни и птици, а и 
сама развъжда някои видо-
ве. Затова разходката в ай-
тоския зоопарк остава не-
забравимо преживяване не 
само за айтозлии и бургаз-
лии, но и за хора от целия 
регион. Входната такса е 
само 2 лв., а за деца до 7 
години, входът на Зоопарк 
- Айтос е безплатен.

НП

Зоопарк-Айтос

Така изглежда „Мечкарника“ по проект

През последните години и маймунската общност 
е в нова клетка

Щрихи от миналото, настоящето и 
бъдещето на един 50-годишен зоопарк

Участници в проект  
„Готови, старт!“ в Литва


