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На 8 март т.г. Министърът на околната среда и водите 
Нона Караджова и кметът на Община Айтос Евгени 
Врабчев подписаха договор за безвъзмездна финансова 
помощ за изграждане на пречиствателна станция за 
отпадъчни води в град Айтос. Само три български 
общини, отговарящи на условията на Оперативната 
програма бяха одобрени за мащабното финансиране. 
Общата стойност на проекта на Община Айтос е в размер 
на 30 357 340 лв. Безвъзмездната финансова помощ 
включва 24 285 872 лв от Кохезионния фонд и 
съфинансиране от държавния бюджет на Република 

България в размер на 6 071 468 лв.  
 
Парите ще бъдат вложени в нова пречиствателна станция за отпадъчни води, 3-
километрови канализационни колектори и канална помпена станция. Във връзка с този 
проект, стана ясно, че Айтос е сред градовете с най-висок процент на изградена 
канализация за отпадъчни води. Реално, обхвата на канализационната мрежа в града ни е 
99,99%.  
Ефектът от строителството на съоръжението ще е не само за гражданите и общината. 
Пречистените отпадъчни води ще се заустват в Славеева река, която е приток на Айтоска 
река. Айтоска река пък ще достигне с по-чисти води до езерото Вая, което е свързано с 
Черно море. Така пречистените води от Айтос ще допринесат за по-чисто море, което 
според класацията на еколозите се явява чувствителна зона. Като се има пред вид, че 
Черно море е граница на Европейския съюз, оказва се, че айтоската пречиствателна 
станция ще има не само национален, но и европейски принос за чистотата на морските 
води.  
За пречиствателна станция Община Айтос работи много преди България да стане страна 
членка на ЕС. През 2005 г. Айтос кандидатства с идеен проект пред МОСВ, където 
решението се бави и отлага. С новите условия в европейската общност, изискванията се 
променят и проектът трябва да бъде написан отново. Пет години по-късно решението за 
изграждане на съоръжението е факт. През 2010 г. Община Айтос получи покана за 
директно кандидатстване с проектно предложение пред ОП „Околна среда”. Краткия срок 
за подаване на предложенията успяха да спазят само 9 български общини, Айтос е една от 
тях . От 9-те общини, три са одобрените.  
Дни след като Общината получи карт бланш за безвъзмездна финансова помощ, кметът 
Евгени Врабчев беше повикан в София, за да подпише финансов меморандум за 
цялостното изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос. Така навръх 
женския празник Министър Нона Караджова положи подписа си до този на кмета Врабчев 
за реализирането на най-мащабния проект в новата история на града ни.  
Проектът включва два етапа – техническа помощ и изграждане на станцията. Техническият 



етап ще продължи в срок до една година и касае изработването на всички проекти до етап 
„идеен проект”, обясни за „НП” еколожката Райна Андонова. Изграждането на 
пречиствателната станция пък е предвидено за срок от две години. В договора са 
заложени точните срокове, в които пречиствателната станция трябва да бъде готова, научи 
още „НП”.  
Пред вид мащабите на строителството и финансирането, на този етап Пречиствателната 
станция е най-важният инфраструктурен обект за Община Айтос, за който, по 
предварителни изчисления ще бъдат вложени десетки милиони левове. И нито лев от тях, 
обаче, няма да е от общинския бюджет. 
 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Община Айтос  и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и  правителството на Република България 

представлявано от Министерството на околната среда и водите 

 


