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Въведение
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. е
документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на
Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от
една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на
Общинския план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в
съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и
с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
Освен това планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за
прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния
регистър за територията на общината.
С разработването и приемането на общинските планове за развитие на общините
в България през настоящия планов период като цяло е постигнат сериозен напредък в
управлението и планирането на развитието на общините до 2013 г., като се очаква с
изпълнението на тези планове да бъдат решени ключови въпроси на икономическото,
социалното и екологичното развитие на местните общности като равностойни
партньори в регионалното развитие на страната и в ЕС.
Общинският план за развитие на община Айтос като стратегически документ
обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани
общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво
развитие.
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Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната
политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган
на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и
устойчиво

развитие

стратегическите

цели

на
на

регионите
тази

и

местните

политика

са

общности

насочени

в

към

ЕС.

Най-общо

намаляване

на

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в
контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по
отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване
и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се
използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на
физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и
въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план за
развитие. Формите за предоставяне на информация и публичност, относно приемането
и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие, също така биха могли да се използват ефективно.
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността
на основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегия Европа 2020
„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС, като нейната цел не се
ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите
икономики. Нейната цел е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и
да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и поприобщаващ. Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на
десетилетието, са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и
иновациите;

социалното

приобщаване

и

намаляването

на

бедността

и

климата/енергетиката. Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи
рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области,
подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика,
заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
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Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението
между 20 и 64 години от 63 % през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76 %.
Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на емисиите на
парникови газове с 20 % спрямо 1990 г., 16% относителен дял на енергията от
възобновяеми източници от крайното брутно енергийно потребление, подобряване на
енергийната ефективност с 25 % и намаляване на енергийната интензивност на БВП с
50 % до 2020 г. В социалната сфера, преждевременно напусналите училище трябва да
бъдат снижени до 11 %, докато дела на лицата с висше образование на възраст между
30 и 34 години следва да стане 36 %.
Националната програма за развитие: България 2020
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за
развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са
дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на
получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от
изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще
осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения
стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 проследява актуалното състояние на факторите за икономическо
развитие и се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране на
някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал,
заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози,
НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета.
Предложенията

поставят

акцент

върху

развитието

на

образованието

и

здравеопазването, достигане до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни
подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на
аграрния сектор.
Национална стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
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балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за
регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация
на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР
играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и
приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен
стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено
ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната
стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни
законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво
пространствено, икономическо и социално развитие. НКПР изтъква важността на
успешната териториална интеграция на страната ни в европейското пространство чрез
развитието на български транспортни, екологични и културни оси и свързването им с
международни коридори. Акцент се поставя върху постигането и поддържането на
умерено полицентричната мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано
териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони.
Областна стратегия за развитие на област Бургас
Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за
развитие. ОСР на област Бургас за периода 2014-2020 г. е средносрочен документ за
стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите и
приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат
специфичните характеристики и потенциала на областта. Формулирани са и
необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните действия по
приложението на стратегия „Европа 2020“. Неразделна част от ОСР е и индикативният
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разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, изпълняващ
ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община Айтос.
При разработването на ОПР на община Айтос за периода 2014-2020 г. бяха
съобразени следните насоки и изисквания:
• Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
• Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
• Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
• Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,
фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

1. Обща характеристика
1.1.

Географско положение, граници и големина

Община Айтос е разположена в Източната част на страната, като формира дял
от централната част на северната периферия на област Бургас. Територията на
общината включва части от Източна Стара планина (Карнобатска и Айтоски планини),
долината на Айтоска река и част от северният „борд“ на Бургаската низина.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Фиг. 1. Географско положение на община Айтос (населени места и граници на
землища)
В административно-териториално отношение община Айтос граничи само с
общини от Бургаска област, като на Север същата граничи с община Руен, на Запад с
община Карнобат, на изток с община Поморие, на юг- с общините Бургас и Камено.
От гледна точка на стратегическите предимства на територията на община
Айтос, с най-голямо значение за нейното развитие се явява географската близост и
транспортно-комуникационната свързаност с икономическият и административен
център на Югоизточният район от ниво 2 и област Бургас - гр. Бургас. През
територията на общината преминава трасето на първокласен път I-6, който преди
пускането в експлоатация на магистрала „Тракия“ играеше ролята на основната
транспортна връзка на столицата и Западната част на страната с Южното Черноморие и
град Бургас. Днес тази връзка има дублиращи на магистралата функции, както и роля
на интегратор между вторичните опорни центрове на

общините от Северната

периферия на Югоизточният район и Бургаска област. Общинската територия има и
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
9

две не по-маловажни роли от тарснпортно-комуникационна гледна точка - през нея
минава трасето на Айтоският проход, който макар и с локални функции, свързва
Югоизточният район със Североизточният район. От друга страна територията на
общината

има

потенциал

да

извършва

допълнително

преразпределение

на

пътникопотока към района на Слънчев бряг, което особено през летните месеци се
явява проблем, натоварващ функционирането на транспортно-комуникационната
система на гр. Бургас.
Географското положение и добрата транспортна обвързаност на общината с
гр. Бургас, фактически предопределят включването на по-голяма част от територията й
като част от агломерационния ареал на Бургас, което от своя страна открива добри
възможности за подобряване на общественото обслужване и привличането на
инвестиции.
Територията на община Айтос е сформирана от землищата на 17 населени места
(16 села и един град), които формират територия с обща площ от 402,9 кв.км и с
население от почти 29 хил. души (28 887 към края на 2011 г).
Природно-географска характеристика

1.2.

Специфичното разположение на територията на община Айтос в рамките на
Югоизточните части на страната предопределя сравнително разнообразния релеф,
който в морфоструктурно отношение

е формиран вследствие на доминацията на

масивите на Източна стара планина и нейния преход към Айтоското поле, което
формира периферията на Бургаската низина. Благодарение на това съчетание
територията на общината се поделя на две ясно обособени части - Северна, където
доминира структурата на сравнително ниската Айтоска планина, която плавно
преминава към Айтоското поле на Бургаската низина, която се отличава със
сравнително „плосък“ релеф в южно направление и хълмист в централните части на
общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Фиг. 2. Среден наклон на склона
Тази общ специфика на релефа ясно личи от наклоните на склона (фиг. 2.),
формирани в рамките на общината, като в голяма степен предопределя характера на
транспортно-комуникационните връзки, както и аграрният профил и специализацията
на отделните части на общината. Северната хълмиста част е заета предимно от трайни
насаждения (основно лозови масиви), докато в южната доминират зърнените и
техническите култури.
Територията на общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми, като
основно се добиват материали за строителната индустрия.

Динамичната геоложка

история на Айтоска планина е формирала разнообразен скален строеж на структурата,
която включва

варовици, песъкливо-глинести мергели, мергелни варовици и

пясъчници от южноселската група, както и горнокредни вулканити и андезити и др. На
тази основа са развити редица кариери за добив на трошен камък за пътното
строителство, както и някои находища за облицовъчен материал. Със своите

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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естетически качества е известен т.нар. Айтоски камък, който обаче се добива в малки
количества.
Климатът

на

общината

е

преди

всичко

с

характеристиките

на

преходноконтиненталната климатична област на страната, като в най-източните и части
осезателно се чувства и Черноморското климатично влияние. Средната годишна
температура е около 12,5°С, средната януарска – 2,1 °С, средната юлска – 22,4 °С, а
средното годишно количество на валежите – 529 мм. Минимумът на валежите в
общината е през август, максимумът – през ноември-декември.
По отношение на водите, общината не се отличава с особено значими водни
ресурси, като причината за това са и сравнително малкото валежи. Маловодната фаза
на реките е през юли-октомври, а пълноводната– през периода декември-април.
Основно територията се отводнява от р. Айтоска и нейните притоци, като същата
принадлежи към Черноморската отточна област, като формира водосбор от около 300
кв. км. Ниските валежни количества и високите летни температури са причина за
сравнително чести засушавания, което е предопределило изграждането на сравнително
гъста мрежа от микроязовири (средно с 50-80 дка площ), които се използват основно за
напояване. В покрайнините на с. Съдиево има извор на минерална вода с лечебни
свойства. Водата помага за болести на отделителната система, при опорно-двигателни
затруднения, при ендокринни болести. Подходяща е за всекидневна употреба като
питейна вода.
Специфичният геоложки строеж на територията на община Айтос е
предопределил формирането на находища на минерални води - топли и студени, които
обаче към настоящия момент не са усвоени ефективно, без необходимата
инфраструктура за тяхната експлоатация.
Почвените ресурси са типични за региона и са представени от два основни типа
почви - канелени горски и алувиални, и алувиално-ливадни.
Естествената растителност на канелените горски почви е от нискостъблени гори
и храсталаци, редини и пасища. Доминират съобществата на косматия дъб, благуна,
пърнара, някои средиземноморски видове. Често срещани са разредените гори от
източен габър, драка, смрадлика и тревни съобщества от кафтарика. Голяма част от
канелените горски почви са обезлесени и превърнати в обработваеми площи.
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Алувиалните и алувиално-ливадни почви се характеризират със следните общи
особености: формират се винаги на заливната и първата надзаливна тереса на реките;
подложени са на периодично (може да не е ежегодно) заливане и натлачване на нови
наноси; при естествени условия върху тях расте водолюбива растителност – дървесна
(елша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-ливадна (власатка и др.).
Предимно в южната част на общината, в Айтоското поле се срещат и типичните
за Бургаската низина смолници. По-съществените особености на смолниците са
следните: високо съдържание на глина – над 60 %; много мощен хумусен хоризонт –
60-80 cm и повече; наличие на троховидно-зърнеста структура в най-горната част на
хумусния хоризонт и на силно плътнен (вертичен) хоризонт по-долу; значително
съдържание на карбонати във вид на белоочки (в някои смолници има и гипсови
кристали); голяма количество набъбващи глини. На отделни петна се срещат хумуснокарбонатни и черноземни смолници. По височините на Айтос, между с. Миролюбово и
с. Съдиево се срещат и дндосоли. Тези почви са развити на вулкански туфи, съдържащи
вулканско стъкло, вулканска пепел, пирокластити и други вулкански материали с
андезитов, риолитов или диабазен състав.
Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на много
места, макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов характер. При това
варовиците обикновено са размесени с мергели, пясъчници, конгломерати и шисти,
които най-често се срещат край леглата на доловете и реките.
Този геоложки строеж определя наличието на множество находища на нерудни
изкопаеми и инертни материали. Те имат широко разпространение и показват
еднообразие по състав и стопанско предназначение.
В миналото широко известни са били находищата от глина, които са използвани
от майсторите грънчари.
Популярност има и т.н. „Айтоски камък”, който представлява сиенит с наситено
зелен цвят. Намира приложение за вътрешни облицовки.
Почвеното разнообразие, в съчетание с особеностите на релефа, предопределя в
северната част да се залага предимно на трайни насаждения, докато в южната и
югоизточна част на общината да преобладават предимно зърнени и технически
култури.
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Районът на община Айтос се отличава с богата флора и разнообразна фауна.
Горската растителност е представена от дъбови насаждения с участия на габър, източен
бук, липа, явор, топола и др. Срещат се и билки, имащи значение за фармацията и
медицината - тетра, шипка, мента, бял равнец, жълт кантарион, мащерка и др. Рядък
растителен вид е бодливото сграбиче (айтоски генгер), което за цяла Европа се среща
единствено

тук.

То

е

сухолюбив

растителен

вид,

водещ

началото

си

от

предноазиатската ксеротермична област. Представлява ниско бодливо храстче с дребни
сребристоокосмени листа. Природната картина на местностите край града, където
расте, наподобява на степен или полупустинен ландшафт. Образува сравнително
просторни храстови ценози с чадърообразни форми.
Горите на Айтоския Балкан се обитават от различни видове животни. В тях се
срещат най-много диви свине, вълци, лисици, сърни и елени, а по полето - зайци,
невестулки, таралежи. От влечугите се срещат змии и гущери. Все по-рядко могат да се
видят и костенурки.

2. Демографска характеристика
2.1.

Брой на населението

Община Айтос е една от средно големите по население общини в България.
Максимален брой жители в нея е отчетен на преброяването през 1985 г. – 33 807души.
На следващите преброявания нейното население намалява и през 2011 г. е 28 687 души.
През периода 2004 – 2012 г. населението на общината е намаляло с 1 737 души, като
по-значителното намаление започва след 2010 г. Темпът на намаление за периода е
5,7%, а средногодишният темп на намаление е 0,6%. Негативните изменения в броя на
населението, макар и по-слабо изразени, са неблагоприятен фактор за цялостното
развитие на общината. В перспектива намалението на населението ще доведе до
ограничаване на работната сила и възпроизводствения потенциал.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Фиг.3.Брой на населението на община Айтос през периода 2004 – 2012 г.
година

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

брой

30 316

30 386

30 312

30 265

30 420

30 450

30 339

28 669

28 579

Таблица 1. Динамика на населението на община Айтос през периода 2004 – 2012 г.
(брой)
В границите на Бургаска област община Айтос заема трета позиция по брой на
населението след общините Бургас и Руен. Към 01.02.2011 г. на нея се падат 6,9% от
населението на Бургаска област.
Промените в броя на населението се отразяват на показателя средна гъстота.
През 2012 г. средната гъстота на населението в община Айтос е 70,9 д./кв.км. и тя е
по-висока от средната за страната стойност – 65,7 д./кв.км.
2.2.

Полова структура

Значението на половата структура на населението се определя от различията и
особеностите на мъжете и жените като страни в процеса на възпроизводство, тяхното
място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, техният социален статус и
др. Половата структура се определя главно от особеностите в динамиката на
раждаемостта и смъртността на населението. През целия период 2004 – 2012 г. броят
на жените в община Айтос е по-голям от този на мъжете. През 2012 г. съотношението
мъже/жени не се отличава съществено от средните стойности за страната и Бургаска
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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област. По-големият относителен дял на женското население е резултат най-вече от повисоката смъртност при мъжете и тяхната по-малка средна продължителност на живот.
Дисбалансът в полза на женското население е резултат от неговия по-голям
относителен дял във високите възрастови групи в резултат на по-голямата средна
продължителност на живот.
година

мъже

жени

2004

14 717

15 599

2005

14 762

15 624

2006

14 693

15 619

2007

14 646

15 619

2008

14 691

15 729

2009

14 710

15 740

2010

14 637

15 702

2011

13 997

14 672

2012

13 957

14 622

Таблица 2. Полова структура на населението на община Айтос, 2004 – 2012 г. (%)
Всичко

Мъже

Жени

Р България

100,0

48,7

51,3

Област Бургас

100,0

49,0

51,0

Община Айтос

100,0

48,8

51,2

Таблица 3. Полова структура на населението, 2012 г. (%)
2.3.

Структура на населението по местоживеене
Промените в структурата по местоживеене или селищната структура на

населението показват насоките и тенденциите в общото социално-икономическо
развитие на определена административно-териториална единица. Населението на
община Айтос живее в 17 населени места, от които 16 села и един град – общинският
център гр. Айтос. Към 01.02.2011 г. населението на гр. Айтос е 20 016 жители.
Останалите 8 671 жители на общината живеят в 16 села. Съотношението между
градското и селското население е 69,8:30,2. Относителният дял на градското население
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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е малко по-малък от средните стойности за страната(72,9%) и областта (74,9%). По този
показател община Айтос се нарежда на трето място в областта след общините Бургас и
Карнобат. Селското население в общината живее в различни по големина села. Броят
на населението в тях варира от 1 347 жители при с. Карагеоргиево до 131 жители при
с. Лясково. Големият относителен дял на населението, живеещо в общинския център
определя водещата роля на гр. Айтос в цялостното социално-икономическо развитие на
общината.

Фиг.4. Структура на населението по местоживеене и общини в област Бургас, 2011
г.
2.4.

Възрастова структура на населението

Възрастовата структура на населението показва неговото разпределение на
различни по обхват възрастови групи. В зависимост от характера на демографските
проучвания те могат да бъдат по 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни възрастови
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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интервали. Възрастовите особености на хората имат важно значение, поради
различията в техните възможности за участие в трудовия процес. От друга страна,
поделянето на населението на възрастови групи отразява и различията в техните
репродуктивни възможности, свързани с процеса на естественото възпроизводство.
Един от най-разпространените способи за оценка на тези възможности е типологията на
шведския демограф и статистик Зундберг. Той определя 3 типа възрастова структура на
населението в зависимост от отношенията между поколенията на децата, родителите и
прародителите. Прилагането на тази типология показва, че населението на община
Айтос има регресивен тип възрастова структура на населението, но застаряването на
населението е по-слабо изразено в сравнение със средните стойности за страната и
Бургаска област. В община Айтос поколението на прародителите (населението на 50 и
повече навършени години) превишава значително като брой и относителен дял
поколението на децата (населението от 0-14 навършени години). Независимо от това,
поколението на прародителите в община Айтос има по-малък относителен дял в
сравнение с данните за страната и Бургаска област. Възрастните хора на 70 и повече
години в общината са 10,2% при 11,2% за областта и 12,8% за страната.
За по-благоприятната възрастова структура на населението в общината говори и
фактът, че делът на поколението на децата в община Айтос е по-висок с около 2-3
пункта в сравнение със стойностите за страната и областта. Това създава относително
по-добри възможности за поддържане на възпроизводствения процес в перспектива.
По-слабо изразеният процес на застаряване в общината се свързва със запазените
репродуктивни традиции при населението от турската и ромската етнически групи.
Тази зависимост се проявява най-ясно при селското население на общината, при което е
най-висок делът на децата до 14 г.
0-14г.

15-49г.

50+г.

Р България

13,2

46,8

40,0

Област Бургас

14,7

48,1

37,2

Община Айтос

16,1

49,0

34,9

Таблица 4. Възрастова структура на населението по Зундберг, 2011 г. (%)
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Таблица 5. Възрастова структура на населението

Фиг.5. Структура на населението по възраст и общини в област Бургас, 2011 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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2.5.

Трудоспособен контингент

На настоящия етап община Айтос притежава по-голям дял население под
трудоспособна възраст в сравнение със средните стойности за страната и Бургаска
област. По отношение на дела на населението в трудоспособна възраст общината има
стойност еднаква с тази за областта, но по-висока от средната за страната. Всичко това
създава известно предимство на селищата в общината по отношение на наличните
човешки ресурси. Неговото практическо реализиране изисква повишаване на
образователното равнище и професионалната подготовка на лицата под и в
трудоспособна възраст. Мерките в тази насока трябва да са съобразени и с добре
изразения превес на мъжете над жените в трудоспособна възраст (52,8:47,8).
Под трудоспособна В
възраст

трудоспособна Над

възраст

трудоспособна
възраст

Р България

14,1

62,2

23,7

Област Бургас

15,6

63,4

21,0

Община Айтос

17,2

63,4

19,4

Таблица 6. Население под, в и над трудоспособна възраст, 2011 г. (%)

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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Таблица 7. Население под, над и в трудоспособна възраст по пол и местоживеене,
2011 г.(брой)
Етническа структура на населението

2.6.

Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и
поведение

на

населението.

Добре

изразена

е

връзката

между

етническата

принадлежност и репродуктивната нагласа и поведение на населението. Етническата
принадлежност може да влияе и върху миграционното поведение, характера на
трудовата заетост и др. характеристики на населението.
Община Айтос се отличава с някои характерни особености по отношение на
етническата структура на населението. Данните от преброяването през 2011 г. показват
значително по-висок относителен дял на турската и ромската етнически групи в
сравнение със средните стойности за страната и Бургаска област. Българската
етническа група в общината е представена с около половината от общия брой
население. В границите на областта Айтос е една от общините с висок относителен дял
население от турската етническа група заедно с Карнобат, Поморие, Руен и
Сунгурларе. По-високият относителен дял на лицата от турската и ромската етнически
групи в община Айтос определя някои особености, свързани с репродуктивното

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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поведение, възрастовата структура и образователното равнище на населението, а също
с неговата трудова заетост и миграционна активност.
Лица,

ЕТНИЧЕСКА ГРУПА

отговорили на

българска турска

ромска

Не се
друга

въпроса за

Самоопред
елят

етническа
принадлежност
Р
България
Област
Бургас
Община
Айтос

100,0

84,8

8,8

4,9

0,7

0,8

100,0

80,5

13,3

5,0

0,7

0,5

100,0

53,2

33,7

11,9

0,3

0,9

Таблица 8. Етническа структура на населението, 2011 г. (%)

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Таблица 9. Етническа структура на населението в общините на Бургаска област,
2011 г. (брой)
2.7.

Образователна структура на населението
Образователната структура на населението има определящо значение за

качествената характеристика на човешките ресурси и формирането на техните
професионални умения за участие в трудовия процес. Образователното равнище на
населението оказва влияние и върху неговите репродуктивни нагласи и поведение. В
същото време образователната структура е в зависимост от други структурни
характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др.
Данните от преброяването през 2011 г. показват по-ниско образователно
равнище на населението на община Айтос в сравнение със средното за страната и
Бургаска област. Дяловете на лицата със завършено средно и висше образование са под
тези за страната и областта. Делът на специалистите с висше образование е около два
пъти по-малък от средния за страната. По този показател общината се нарежда на 8
позиция сред 13-те общини на Бургаска област. С по-малък дял висшисти са общините
Руен, Сунгурларе, Малко Търново, Средец и Камено. Почти половината от населението
на 7 и повече навършени години в община Айтос е със завършено основно, начално и
незавършено начално образование при около една трета средно за страната. Община
Айтос има и по-висок относителен дял на лицата никога не посещавали училище в
сравнение със средния за страната и Бургаска област. Сегашната образователна
структура на населението в общината е силно повлияна от по-ниското образователно
равнище при турската и ромската етнически групи. Много показателен е примерът, че
от общия брой на висшистите в общината само 10,6 % са от турската етническа група.
Участието на ромската група в тази образователна категория е съвсем минимално –
0,1%. Влияние върху ниското образователно равнище на населението оказват също
застаряването на населението и емиграцията на част от специалистите с висше и средно
образование. В перспектива усилията трябва да бъдат насочени основно към
повишаване на

образоваността на населението от посочените етнически групи и

селското население в общината. Важно значение в тази насока има намаляването на

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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лицата, които никога не са посещавали училище, както и на случаите на
преждевременно отпадане на ученици от системата на образование.

Фиг.6. Образователна структура на населението в общините на Бургаска област,
2011 г. (%)
2.8.

Възпроизводство на населението

По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява
смяна на поколенията на родителите от поколенията на децата. Количествените
измерения на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за
раждаемост, смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Промените в
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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стойностите на тези коефициенти са във взаимна зависимост. Така например върху
раждаемостта влияние оказва броят на браковете и разводите. В същото време върху
броя на сключените бракове влияе раждаемостта през минали периоди от време, когато
се формират контингентите, които в последствие сключват брак. Връзка съществува и
между естественото възпроизводство и демографските структури на населението
(полова, възрастова и семейно-брачна). Влияние върху раждаемостта и естествения
прираст оказват също традициите, свързани с етническата и религиозна принадлежност
на населението.
През периода 2004 – 2012 г. раждаемостта на населението в община Айтос се
задържа на нива, значително по-високи от средните за страната. Стойностите за
общината са по-високи и в сравнение с Югоизточния район и област Бургас. През
периода се наблюдава покачване на раждаемостта в общината до 2008 г., последвано от
намаление и връщане на раждаемостта на нива, близки до тези в началото на периода.
Запазването на относително високи за нашата страна стойности на раждаемостта в
община Айтос се определя от по-изразеното присъствие на турската и ромската
етнически групи и техните традиции в репродуктивното поведение. Наличието на поголям дял младо население при тези етнически групи определя водещата им роля в
поддържането на относително по-висока раждаемост в общината. Постепенното
намаление на нейните стойности в перспектива ще се обуславя от засилването на
емиграционната нагласа на населението, водеща до намаление на контингентите в
репродуктивна възраст.
година

Р
България

Югоизточен
район от
ниво 2

област

община

Бургас

Айтос

2004

9.0

10.2

10.3

12.4

2005

9.2

10.2

10.5

12.1

2006

9.6

10.9

11.4

13.2

2007

9.8

11.1

11.6

13.6

2008

10.2

11.2

11.7

15.2

2009

10.7

11.7

12.3

14.2

2010

10

10.7

10.7

12.6
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2011

9.6

10.6

10.3

12.7

2012

9.5

10.3

10.1

11.1

Таблица 10. Раждаемост на населението през периода 2004 – 2012 г. (‰)
По-слабото застаряване на населението в община Айтос определя по-ниските
стойности на общата смъртност в сравнение с други части на страната. През целия
период 2004 -2012 г. смъртността в общината е

значително по-ниска от средните

стойности за страната и Югоизточния район и малко по-ниска от тези в област Бургас.
Повишаването на смъртността

през последните години от периода е резултат от

постепенното застаряване на населението, както и от неблагоприятното въздействие на
икономическата криза върху жизнения стандарт на населението, неговото здравно и
социално осигуряване. Определено влияние в тази насока имат и проблемите със
социално значимите заболявания, водещи до по-висока смъртност в активна
трудоспособна възраст.

Фиг.7. Смъртност на населението, 2004 - 2012 г. (‰)
година

Р България Югоизточен район от ниво 2 област Бургас община Айтос

2004

14.2

14.0

13.1

12.9

2005

14.6

14.3

13.1

13

2006

14.7

14.6

13.6

13.3

2007

14.8

14.5

13.5

12.3
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2008

14.5

14.4

13.4

12.5

2009

14.2

14.2

12.8

11.8

2010

14.6

14.7

13.2

12.1

2011

14.7

14.6

13.3

12.2

2012

15

14.7

13.4

13.7

Фиг.8. Естествен прираст на населението, 2004 – 2012 г.(‰)
В резултат на относително високата раждаемост и по-ниската смъртност на
населението община Айтос има по-благоприятни стойности на естествения прираст в
сравнение със средните за страната, Югоизточния район и Бургаска област. През поголямата част от разглеждания период 2004 – 2012 г. естественият прираст е
положителен, като по-значими отрицателни стойности са отчетени само за 2012 г.– (2,6‰). Данните показват, че за разлика от редица други общини в България, община
Айтос е със слабо нарушено естествено възпроизводство на населението. При
съществуващия демографски потенциал на общината, стойностите на естествения
прираст могат да се запазят на нива, близки до нулата.
година Р България Югоизточен район от ниво 2 област Бургас община Айтос
2004

-5.2

-3.8

-0.5
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година Р България Югоизточен район от ниво 2 област Бургас община Айтос
2005

-5.4

-4.1

-2.6

-0.9

2006

-5.1

-3.7

-2.1

-0.1

2007

-5.0

-3.4

-1.9

1.3

2008

-4.3

-3.1

-1.7

2.7

2009

-3.5

-2.5

-0.5

2.4

2010

-4.6

-4.0

-2.5

0.5

2011

-5.1

-4.1

-3.0

0.5

2012

-5.5

-4.4

-3.3

-2.6

Таблица 11. Естествен прираст на населението, 2004 – 2012 г. (‰)
2.9.

Механично движение на населението

Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото
естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на
определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и
коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност на населението, за
интензивност на заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и
др.
През разглеждания период 2004 – 2012 г. не се наблюдава ясно изразена
тенденция в механичното движение на населението на община Айтос. През отделни
години от периода се наблюдава повишаване на миграционната подвижност на
населението, която се проявява в по-големия брой случаи на изселване и заселване.
Преобладаването на изселванията над заселванията определя отрицателния механичен
прираст от 2009 до 2012 г. Определено влияние в тази насока имат последствията от
икономическата криза върху трудовата заетост и жизнения стандарт на населението в
общината. Характерна особеност за целия разглеждан период е преобладаването на
жените както при изселените, така и при заселените. Изселванията на част от младото
население в т.ч. и на жените във фертилна възраст е неблагоприятен фактор за процеса
на

възпроизводство

и

бъдещото

демографско

развитие

на

община

Айтос.

Отрицателният миграционен прираст има негативно въздействие и върху формирането
на трудоспособния контингент. Това въздействие е особено значимо, когато в
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изселванията

участват

лица

с

по-високо

образование

и

квалификация.
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година

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2004

478

182

296

430

162

268

48

20

28

2005

616

277

339

519

215

304

97

62

35

2006

402

173

229

473

212

261

-71

-39

-32

2007

423

170

253

509

225

284

-86

-55

-31

2008

449

178

271

376

168

208

73

10

63

2009

444

186

258

485

183

302

-41

3

-44

2010

549

234

315

675

299

376

-126

-65

-61

2011

308

145

163

352

158

194

-44

-13

-31

2012

282

127

155

298

127

171

-16

0

-16

Таблица 12. Механично движение на населението, 2004 – 2012 г. (брой)
Съществуващата демографска ситуация в община Айтос може да бъде
определена като относително благоприятна на фона на продължаващата демографска
криза в България. В подкрепа на това са и по-ниските темпове на намаление на
населението в сравнение с преобладаващата част от общините у нас. Влияние в тази
насока оказват по-слабо изразените негативни стойности на естествения и механичен
прираст, отчетени само за отделни години на изследвания период. При запазване на
средногодишния темп на намаление от периода 2004 – 2012 г. може да се очаква, че
през 2020 г. населението на общината ще бъде около 27 000 жители.
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година естествен прираст механичен прираст абсолютен прираст
2004

-22

48

26

2005

-16

97

81

2006

-3

-71

-74

2007

39

-86

-47

2008

82

73

155

2009

71

-41

30

2010

15

-126

-111

2011

14

-44

-30

2012

-74

-16

-90

Таблица 13. Абсолютен прираст на населението на община Айтос, 2004 - 2012г. (брой)

3. Състояние на местната икономика
Обща характеристика на икономиката

3.1.

Община Айтос е сред най-големите селски общини в България. В икономическо
отношение тя представлява аграрно-промишлен център с регионално значение.
Преобладаващ дял в икономиката на общината имат селското стопанство и свързаната с
него преработваща промишленост.
Най-голям източник на заетост и доходи в община Айтос се явява земеделието.
Неговото интензивно развитие, както и това на животновъдството се обуславя от
благоприятните природни дадености на територията. В района на общината се
произвеждат основно зърнени и зърнено-фуражни култури, зеленчуци, череши, грозде
и тютюн.
Важно

значение

в

общината

имат

и

хранително-вкусовата,

дървопреработвателната, шивашката и текстилна промишленост.
По-голямата част от фирмите на територията на община Айтос са в сферата на
търговията и услугите. Около 99 % от всички (над 2000 на брой) регистрирани фирми в
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общината са микро и малки по размер. Основен фактор за растежа на икономиката и
заетостта в общината е частният сектор, който е относително по-гъвкав.
По отношение на туризма община Айтос разполага с отлични условия за
неговото развитие. В района могат да се

практикуват различни видове туризъм

благодарение наличието на разнообразни туристически ресурси - минерални извори,
природни и археологически забележителности.
3.2.

Отраслова структура

Най-общо отрасловата структура на икономиката на територията на община
Айтос е представена от следните видове отрасли:
•

Селско стопанство;

•

Хранително-вкусова промишленост;

•

Дърводобив и дървопреработвателна промишленост;

•

Текстилна промишленост;

•

Строителство;

•

Транспорт и съобщения;

•

Търговия и услуги;

•

Туризъм.

Основен фактор за икономическото развитие на общината представляват
хранително-вкусовата,

шивашката

и

текстилната

промишленост

и

дървопреработващата промишленост.
Разположението на икономическата база на общината е в западната промишлена
зона и заема площ от близо 900 дка. Комуникационната обезпеченост на зоната е
изключително добра. Налични са както ж.п съоръжения, така и комуникации с
оптимални габаритни размери. Наличието на електропреносни мрежи в зоната
предотвратява възникването на проблеми за изграждането на нови мощности.
Водоснабдяването на предприятията е осигурено, въпреки това се налага изграждането
на система за водоснабдяване с промишлени води.
През 2006 г. община Айтос и „Квинтесенц Кепитъл” АД създават съвместно
акционерно дружество „Индустриален и бизнес парк – Айтос” АД. Реализирането на
проекта за „Изграждане на индустриален и бизнес парк край град Айтос” става в
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периода 2007 - 2011 г. Тази индустриална зона има за цел да привлече повече
чуждестранни и български инвеститори, както и да предложи условия за създаването на
малки и средни екологично чисти производства. Новорегистрираното акционерно
дружество „Индустриална зона Айтос” АД, в което общината ще участва с 49 % от
капитала, ще има за задача менажирането на зоната.
На територията на Община Айтос преобладаващата част от фирмите са в
сферата на търговията и услугите. Делът на микро и малките предприятия в общината
(по данни на ТСБ – Бургас) е 99.39 % от всички регистрирани фирми. Едва 0.61 % от
общият брой на фирмите в общината се причисляват към средните по размер
предприятия. Данните показват, че на територията на община Айтос (по данни на ТСБ
– Бургас от 2009 г.) липсват големи предприятия.
За периода 2007 – 2009 г. се наблюдава нарастване броя на предприятията в
община Айтос, което се дължи преди всичко на значителното увеличаване на
микропредприятията – с 26.59%. При средните предприятия се наблюдава значителен
спад – с около 50%. За разглеждания период няма регистрирани на територията на
общината големи предприятия (с над 250 заети лица).
Година

Общо

Групи предприятия според броя на заетите
до 9

10-49

над 250

50-249

2007

781

714

56

11

0

2008

849

779

62

8

0

2009

984

914

64

6

0

Таблица 14. Нефинансови предприятия по групи според броя на заетите в тях в община
Айтос.
Преобладаващата част от малките предприятия в общината са заети в сферата на
търговията и услугите. По-голямата част от тях са регистрирани като еднолични
търговци. Дейността им е свързана предимно с производството на хлебни и сладкарски
изделия, дървени и строителни материали.
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Предприятия с местно икономическо

Общински предприятия

значение
„Димон” ЕООД

„Айтос – Автотранспорт” ООД – транспортни и
ремонтни услуги

РКС – Черноморие град Бургас

„Авицена” ЕООД – търговия на медикаменти и
лекарствени препарати

Пътстрой – Бургас (Асфалтова база)

„МБАЛ – Айтос” ЕООД – основен изпълнител
на болнична медицинска помощ

„Хелиос Милк”

„Медицински център I – Айтос” ЕООД – пряк
изпълнител

на

извънболнична

медицинска

помощ
Лимец ООД

„Генгер” ЕООД – насочена към сферата на
туризма

Делта Мебел Груп
Хляб и сладкарски изделия – „Перла”
„Десий” ООД
„Хидромелиорации и борба с ерозията”
АД
„НСКФ – Трейд” ООД
Таблица 15. Предприятия на територията на община Айтос.
3.2.1. Селско стопанство
Районът на община Айтос се характеризира като селски район със съществени
възможности за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и
суровини. Поради тази причина отрасълът се явява основен източник на заетост и
доходи на населението в общината. Климатичните условия са подходящи за
отглеждането предимно на зърнени (предимно пшеница и ечемик) и зърненофуражни
култури. Има значителни трайни насаждения от ябълки, череши, праскови, бадеми,
грозде. От техническите култури се отглеждат слънчоглед, соя, тютюн. В тази връзка
природните дадености и климатичните условия благоприятстват развитието на хлебно
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и

фуражно

производство,

лозарство,

овощарство,

тютюнопроизводство

и

зеленчукопроизводство.
Над половината от обработваемата земя на територията на общината е заета от
зърнени култури. Зърнопроизводството в района се е утвърдило като основна
селскостопанска дейност, благоприятствана от климатичните и почвените условия на
района, допринасящи за сравнително добрите добиви от пшеница и ечемик.
Към месец март 2014 г. по данни на Общинската служба по земеделие гр. Айтос
на

територията

на

едноименната

община

са

регистрирани

790

земеделски

производители, 7 кооперации и 22 арендатори. Селскостопанският фонд заема площ от
317 673 дка, което представлява 78.6%

от територията на община Айтос.

Обработваемата земя във фонда възлиза на 66.4%.
Най-разпространените зеленчукови култури са лук, картофи, домати и арпаджик.
В преобладаващата си част те са застъпени в частния сектор, като се явяват и основно
звено на семейния бизнес в селското стопанство. От техническите култури с найголямо значение са тютюнът и слънчогледът.
По отношение на овощните култури основно място в общината заема
отглеждането на череши, бадеми, праскови, ябълки. Сред лозята преобладава делът на
винените сортове грозде. Въпреки полупланинските условия и не много плодородните
видове

почви

в

района

на

общината

съществуват

добри

предпоставки

за

производството на грозде за червени и бели трапезни вина и късно десертно грозде.
На територията на община Айтос съществуват добри възможности за развитието
на тревни фуражни култури. Сред тях основно място заемат силажната царевица,
люцерната, граховите смески и житно-бобовите.
По

отношение

на

животновъдството

добре

развити

са

птицевъдство,

говедовъдство, овцевъдство и свиневъдство, предимно в частния сектор. Според
данните на Общинска служба за земеделие и гори относно броя на отделните видове
животни, като основен сектор на животновъдството се утвърждава птицевъдството.
Вид животно

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Агнета

100

100

120

140

Биволи

45

43

40

22
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Вид животно

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Говеда

2200

2742

2630

2544

Гъски

1100

1100

1000

1000

Зайци

2000

1300

1500

1500

Кози

4110

3850

5700

1500

Коне

400

390

390

390

Магарета

470

470

460

460

16000

18000

18300

1800

Патици

1000

1000

1000

1000

Птици

61100

58550

58450

59250

Пуйки

250

250

250

250

Пчелни семейства

3847

3715

3782

3742

Свине

2367

1000

725

705

Телета

700

640

570

570

8

8

8

8

70

50

180

130

Овце

Щрауси
Ярета

Таблица 16. Брой животни в община Айтос.
Въз основа на близостта си до Източна Стара планина, община Айтос е сред
трите района, в които е разрешено отглеждането на източно-балканска свиня и нейните
кръстоски.
Селското

стопанство

е

отрасъл,

който

би

спомогнал

за

повишаване

конкурентоспособността на местната икономика. Наличните ресурси за развитие на
земеделието са достатъчни за осигуряване на доходи и допълнителна заетост на
жителите на община Айтос.
На територията на община Айтос преобладават дребните земеделски стопанства.
Те са специализирани главно в отглеждането на зеленчуци – лук, картофи, домати.
Средните по размер земеделски стопанства развиват по-разнообразна дейност. Те
отглеждат маслодайни и зърнени култури, трайни култури и зеленчуци. Големите
стопанства се занимават основно със зърнопроизводство.

Малките стопанства са

пазарно ориентирани. Доказателство за това са високата им специализация в
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производството на няколко (от една до четири) култури и количество над
необходимото за самозадоволяване. На територията на общината съществуват условия
и ресурси както за крупни, така и за малки (семейни) стопанства.
Развитието на община Айтос следва да се обвърже с алтернативна заетост, която
да е свързана с налагането на екологично чисто земеделие. Прилагане модела на
устойчивото развитие и щадене на природата трябва да става чрез използването на
комплексен механизъм на субсидиране, помощ от европейски и местни програми. На
основата на специализацията и кооперирането възникват съществуващите практики за
свързване на взаимно изгодни производства в обединения – клъстери. По отношение на
община Айтос това може да се изрази в развитие на базата на екологично чисто
земеделие, което да си взаимодейства с предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, а оттам и с животновъдните ферми. Така на практика около голямото
промишлено предприятие ще гравитират по-малки стопански обединения.
3.2.2. Промишленост
Негативно влияние върху цялостното функциониране и начина на работа на
промишлеността на община Айтос оказват икономическите последствия от прехода
към пазарна икономика на национално ниво. В периода преди началото на реформите
общината се отличава със сравнително разнообразна икономическа структура. Налице
са отрасли като електротехническо машиностроене, производство на оборудване и
машини

(включително

и

специализирана

военна

продукция),

добивна,

дървообработваща, хранително-вкусова и шивашка промишленост.
Проведените реформи са съпътствани от редица негативни тенденции – загуба на
традиционни пазари, липса на инвестиции за обновление, ниска конкурентоспособност,
недостатъчни управленски способи в условията на либерализиран пазар, ограничени
възможности за кредитиране. Частният сектор не се оказа фактор за заетост и растеж на
икономиката поради бавното преструктуриране. Принадената стойност се генерира
предимно в отраслите на промишлеността, селското и горското стопанство, макар
преобладаващата част от регистрираните на територията на общината фирми да са в
сферата на търговията и услугите.
До 1999 г. на територията на общинския център функционират около 30
предприятия от различни отрасли, като преобладават тези от хранително-вкусовата
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промишленост. Днес 25% от предприятията са прекратили дейността си, 35% работят
сезонно или периодично (и то с малък капацитет), а останалите 40% работят
целогодишно с капацитет до 30% от мощностите си.
Тенденцията за развитие на конкурентността на промишлеността в общината е
продиктувана от настъпилите структурни промени в икономиката на страната и
установяването на пазарни условия. За достигането на необходимото ниво се налага:
увеличаване на инвестициите за подобряване на материално-техническата база

•

на предприятията;
•

диверсификация на производството;

•

повишаване качеството на производството с оглед постигането на заложените
европейски стандарти.
Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика в общината е

пряко свързано с осъществяването на сътрудничество с други предприятия (местни и
чуждестранни), както и с ефективното използване на възможностите за кандидатстване
за финансиране от международни и европейски фондове.
Подобряването на състоянието на местната икономика в общината може да се
осъществи и благодарение на:
-

изграждането на публично-частни партньорства;

-

подобряване на инфраструктурата;

създаване на благоприятна бизнес среда – предпоставка за привличане на чужди
инвестиции.
3.2.3. Туризъм
На територията на община Айтос съществуват отлични възможности за
развитието на различни видове туризъм, свързани с наличието на минерални извори,
природни

и

археологически

забележителности.

Благоприятното

географско

разположение на общината (близостта й до Черноморието), съчетанието на планински
и равнинен релеф са още едно благоприятно условия за развитието на туризма в
района.
Туристически ресурси на територията на община Айтос
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Природни

Туристически ресурси на територията на община Айтос
Природни

Черковна кория „Карапелит”

забележителности

Айтоски генгер – „бодливо сграбиче”

Защитени територии

Защитена местност „Хисаря”

Скални образувания
„Трите братя” – край Айтос
„Свинската глава”
„Казаните”
„Костенурката”
„Кралимаркови стъпки”
Археологически

Антично селище западно от града, под

паметници на културата

височината Хисар
Могилен тракийски некропол на 3 км. на
север от град Айтос - местността „Балар
чешма”

Архитектурни

Етнографски комплекс „Генгер” – Алея на

забележителности

старите занаяти

Антропогенни

Възрожденска къща „Петър Станев” – Градска
музейна сбирка
Джамията на Районно мюфтийство („Султан
Баязъд Вели”) – Айтос
Църкви

Църквата „Св. Димитър Солунски” - гр. Айтос
Параклис-костница „Св. Димитър Солунски” гр. Айтос
Параклис „Св. Богородица” - с. Съдиево
Църквата

„Св.

Архангел

Михаил”

–

с.

Караново
Църква „Успение на Св. Богородица” – с.
Съдиево
Църква „Св. Анастасия” – с. Пирне
Църква „Св. Архангел Михаил” – с. Лясково
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Туристически ресурси на територията на община Айтос
Църква „Св. Димитър” – с. Тополица
Църква „Св. Илия” – с. Пещерско

Читалища

Читалище „Васил Левски” – гр. Айтос
Читалище „Изгрев” – с. Тополица
Читалище „Пробуда” – с. Пирне
Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” – с.
Пещерско
Читалище „Пробуда” – с. Мъглен
Читалище „Петър Житаров” – с. Караново
Читалище „Наука – 1927” – с. Чукарка
Читалище „Светлина – 1932” – с. Черноград
Читалище „Иван Кожухаров – 1928” – с.
Карагеоргиево
Читалище „Хр. Ботев – 1928” – с. Съдиево

Фолклор и самодейни

Фолклорни празници „Славееви нощи”

състави

Клуб за народни танци „Генгер”
Детски фолклорен танцов състав „Тракийче” –
СОУ „Хр. Ботев”, гр. Айтос
Детски фолклорен танцов състав „Славейче” –
Военен клуб - гр. Айтос
Детски фолклорен състав „Звънче”

Таблица 17. Туристически ресурси на територията на община Айтос.
На територията на община Айтос се намира Лесопарк „Славеева река”, който
представлява крайградски парк с площ от 13 36,7 дка. От тях 422 дка са горски фонд и
914,7 дка земеделски фонд. Лесопаркът изпълнява ролята на зона за отдих за жителите
и гостите на общината. На неговата територия са разположени следните туристически
обекти и атракции:
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Етнографският комплекс „Генгер”
Природна забележителност „Трите братя”
Природна забележителност Айтоски генгер – „бодливо сграбиче”
Стена за алпинисти
Зоопарк
Язовир, подходящ за състезателен и любителски риболов
Изкуствено езеро
Ловно-стрелкови комплекс – подходящо за провеждане на състезания и спортни
игри.
В Лесопарка има ресторант в близост, до който е разположена поляна с
изградена лятна естрада на нея. Именно тук през първите дни на месец юни ежегодно
се провеждат фолклорните празници „Славееви нощи”. За първи път този
Фолклорен фестивал се провежда през 1968 г. Той е посветен на композитора Филип
Кутев, роден и израснал в Айтос. Ежегодно в програмата на празниците участие взимат
певци, танцьори и инструменталисти от Държавния ансамбъл „Филип Кутев”.
Защитена местност „Хисаря”
Защитената местност е част от Натура 2000 зона „Айтоска планина” и има важно
значение

за

опазването

на

природното

местообитание

на Севернотракийски

трагакантни бодливи храстчета. Защитената територия е основно находище на
българските ендемити айтоски клин и айтоска ливадина, които са включени в
Червената книга на България.
Природна забележителност „Айтоски генгер” („Бодливото сграбиче”)
Представлява защитено естествено находище на айтоски клин или генгер
(български ендемит и терциерен реликт), разположено в местностите „Казаните” и
„Трите братя”. Площта му възлиза на 298,1 ха.
Природна забележителност Черковна кория „Кара-Пелит”
Намира се на 5 км. източно от град Айтос в местността Кара Пелит (черен цер).
Представлява гора, специфична и уникална поради дълговечността на насажденията от
летен дъб – още от времето на Османското владичество. Простира се на площ от 150
дка и е засадена преди повече от 500 години с жълъди, донесени от полуостров Света
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гора (Гърция). Това е единствената в нашата страна изкуствено залесена гора с летен
дъб, имаща толкова дълга история. Най-старите дървета тук са на възраст около 400
години. През 1972 г. Черковната кория (собственост на църквата „Св. Димитър
Солунски”) е обявена за природна забележителност.
Скално образувание „Трите братя”
Представлява скална група във вид на човешки фигури, които се издигат на 200
метра надморска височина в местността „Казаните”, на 300 метра източно от град
Айтос. Тримата великани са един от символите на града, за които местните са създали
редица легенди. Според една от тях това са били трима братя, бранители на крепостта
„Аетос” и защитници на потиснатите. Скалното образувание „Трите братя” е с площ 1
ха и попада в зоната на Натура 2000, част от европейската екологична мрежа. Обявено
за природна забележителност през 1972 г.
Скално образувание „Кралимаркови стъпки”
Намира се източно от „Трите братя” и представлява големи елипсовидни
вдлъбнатини, наподобяващи гигантски стъпки върху скалите.
Архитектурно-етнографски комплеск „Генгер” – Алея на старите занаяти
Представлява своеобразна етнографска експозиция на открито, пресъздаваща
най-типичните за айтоския край народни художествени занаяти. Комплексът попада в
границите на Лесопарк Славеева река” и включва административна сграда с кафене,
механа,

хлебарница и

бръснарница.

Представени

са

занаятите:

грънчарство,

медникарство, приложни изкуства, хлебарство, кошничарство.
В грънчарската, медникарската и кошничарската работилници могат да се видят
както отделните етапи на ръчната изработка, така и уникални образци на занаятите.
Освен това гостите могат сами да опитат да изработят произведения от глина, мед и
ракита.
В ателиетата за приложни изкуства, художествено плетиво и шивачество са
представени оригинално българско плетиво и сувенири с художествени елементи на
народното творчество.
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Битът на средно богат айтозлия от 18-19 век е представен посредством
експозицията на уникални носии и посуда в етнографската къща в комплекса.
В комплекса могат да се посетят механа „Воденицата” и Винарната. Последната
предлага дегустация на вина, произведени от грозде, отглеждано в айтоския край.
За създаването на автентична старовремска атмосфера в комплекса допринасят
местните фолклорни състави. Те представят автентичен фолклор, обичаи и ритуали на
живо пред гостите на етнографския комплекс.
Църква „Св. Димитър Солунски” и параклис-костница „Св. Димитър” –
град Айтос
Църквата и параклиса са построени от дарения на местните жители. Храмът е
тържествено осветен на 20.10.1844 г. Първият български свещеник в него е Апостол
Дяков. Св. Димитър Солунски се счита за покровител и патрон на Айтос. Жителите го
почитат с големи тържества на Димитровден.
Джамия „Султан Баязъд Вели” – град Айтос
Намира се в центъра на град Айтос и е една от първите джамии построени в
България през 1435 г. Обявена е за исторически паметник. Представлява джамия на
Районното мюфтийство.
Къща-музей „Петър Станев” – град Айтос
Представлява възрожденска къща, разполагаща с богата музейна сбирка и
пазеща доказателства за древната история на Айтос повече от 70 години. В къщата се
съхраняват повече от 5000 експоната. От 1984 г. в реставрирания дом на художника
Петър Станев има постоянна експозиция с материали от музейната сбирка.
Читалище „Васил Левски” – град Айтос
Читалището е основано през 1869 г. от учителя Господин Димов Бъчваров под
името „Избавител”. По-късно, през 1925 г. получава днешното си име „Васил Левски”.
От 1954 г. се помещава в днешната читалищна сграда, построена благодарение на
доброволен труд и дарения. Читалището има за цел запазването на културните
традиции на района. Айтоската култура в последните години бележи завидни успехи в
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областта на музиката. В читалището има фолклорен танцов състав, модерен балет,
мажоретен състав, състав за изворен фолклор и танцова формация „Пони”.
Емблематична за музикалното изкуство в града и общината е и детска вокална
група „Ян Бибиян” – СОУ „ Христо Ботев”, която участва на редица конкурси и е
национално известна.
Клуб за народни танци „Генгер”
Танцовият клуб е основан през 2009 г. и се състои от около 50 дами от различни
възрасти. Той участва на различни фестивали, празнични програми и местни
инициативи, свързани с фолклора и народния танц.
В непосредствена близост до град Айтос (на 12 км.) се намира планинското
селище Тополница, разположено по южните склонове на Айтоския балкан. Включва
две курортни местности – „Тополица” и „Бяла река”, в които има изградени хижи и
места за отдих. Съществуват еко пътеки, които водят до всички хижи и свързват
курортните местности.
Таблицата по-долу предоставя данни за основните туристически показатели на
община Айтос за периода 2010 - 2012 г. За разглеждания период на територията на
общината функционират три средства за подслон и места за настаняване, от които 2 са
хотели. Броят на леглата е намалял, като за 2012 г. те са 92. Това се дължи на
значителното (с малко над 50%) намаляване на броя на леглата в хотелите - 32 броя
легла за 2012 г. Като цяло данните показват, че е налице тенденция на намаление на
стойностите на всички показатели за развитието на туризма в общината (с изключение
броя на средствата за подслон и местата за настаняване). Въпреки това спадът в
реализираните приходи от нощувки за периода 2010-2012 г. не е съществен. За
съжаление данните за 2012 г. относно реализираните нощувки (в общия брой средства
за подслон и места за настаняване и в частност хотелите ), пренощувалите лица и
приходите от нощувки (само за хотелите) се разглеждат като конфиденциални и
липсват в официалната статистика, изнесена от НСИ. Въпреки това данните в
таблицата по-долу показват намаление на нощувките за 2011 г. спрямо предходната
година.
Показатели

Мерна

Година
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единица

2010

2011

2012

за Брой

3

3

3

Легла

Брой

149

149

92

Легладенонощия

Брой

Брой стаи

Брой

84

54

48

Реализирани нощувки

Брой

4 174

3 919

-

Пренощували лица

Брой

3 115

2 301

1 626

Приходи от нощувки

Левове

Хотели

Брой

2

2

2

Легла

Брой

69

69

32

Легладенонощия

Брой

24 081 14 222

9 934

Стаи

Брой

24

24

18

Реализирани нощувки

Брой

2 898

-

-

Пренощували лица

Брой

1 839

-

-

Приходи от нощувки

Левове

-

-

-

Средства

за

подслон

и

места

настаняване

49 601 37 862 11 794

61 933 61 908 61 405

Таблица 18. Основни туристически показатели на община Айтос за периода 2010 –
2012 г.

В

таблицата

по-долу

са

представени

основни

данни

(брой,

вид

и

местоположение на обекта) за материално-техническата база на територията на община
Айтос към настоящия момент.
Материално-техническа база в община Айтос
Семеен хотел „Роад стар” – град Айтос
Средства за
подслон и
места за
настаняване

Комплекс от къщи за гости „Чифлика” – град Айтос
Семеен хотел" Славеите" – град Айтос
Къща за гости – град Айтос
Къщи за гости" Белисима" – с.Съдиево
Семеен хотел "Звезда" – с. Съдиево
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Вид на обекта

Брой и местоположение

Ресторанти

8 броя в град Айтос

Заведения за бързо

11 броя в град Айтос

обслужване

1 брой в с. Чукарка

Питейни заведения

6 броя в град Айтос
2 броя в с. Тополица
по

1

брой

в

селата

Поляново,

Караново, Карагеоргиево, Черноград,
Заведения за
хранене и

Съдиево и Пирне
Барове

развлечения

5 броя в град Айтос
по 1 бр. в селата Карагеоргиево и
Караново

Кафе-сладкарници

37 броя в град Айтос
по 2 броя в селата Черна могила,
Зетьово,

Караново,

Пирне

и

Карагеоргиево
по 1 брой в селата Съдиево, Тополица,
Малка поляна, Поляново, Пещерско и
Мъглен
Таблица 20. Материално-техническа база в община Айтос.
Анализът на туристическите ресурси и изградеността на материалнотехническата база в община Айтос показват, че в района съществуват добри
възможности за развитието на туризма. Наличието на разнообразни природни и
антропогенни ресурси, заедно с наличната МТБ, са основният фактор за превръщането
на общината в достъпна туристическа дестинация. За развитието на балнеолечението от
съществено значение е наличието на минерални извори в град Айтос. Потенциални за
развитие в района са културно-познавателният, религиозният, вело-, фото-, селски и
екотуризмът.
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4. Социална сфера
4.1.

Заетост и безработица

През 2011 г. населението на 15 и повече навършени години в община Айтос е 23 753
души или 6,7% от населението на тази възраст в област Бургас. Съотношението между
икономически активните и икономически неактивните лица е 54,2:45,8. По този
показател община Айтос има по-добра позиция спрямо средното отношение за
Бургаска област. От останалите общини в областта само 2 (Бургас и Несебър) са с по
висок дял на икономически активните лица.

Фиг. 9. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа
активност и общини в област Бургас, 2011 г.
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Таблица 21. Икономическа активност на населението по етнически групи, 2011 г.
(брой)
Икономически неактивните лица са учащите, пенсионерите, лицата, ангажирани
само с домашни задължения и др. Икономически неактивното население е различно
представено при трите основни етнически групи в община Айтос. Най-голям е неговият
дял при ромската и турската етнически групи, съответно 42,7% и 34,7%. При тях е
висок делът на лицата, ангажирани само с домашни задължения. При българската
етническа група делът на икономически неактивните лица е 32,0%. В категорията на
икономически неактивните лица като цяло с най-голям дял са пенсионерите. За община
Айтос техният дял е малко по-нисък от средния за Бургаска област. По-слабо
изразеното застаряване на населението в общината обуславя нейното място сред
останалите общини по дял на пенсионерите. С по-малък дял са общините Несебър,
Поморие, Приморско, Руен и Царево.
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Фиг. 10. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече години
по общини в област Бургас, 2011 г.
Равнището на безработица е важен показател за цялостното развитие на всяка
една административно-териториална единица. То се определя с коефициента на
безработица, който се изчислява като отношение на броя на безработните лица към
икономически активното население във възрастовата група от 15 до 64 навършени
години. През 2011 г. коефициентът за безработица в Бургаска област е 17,6%. С найниска безработица на лицата от 15 до 64 навършени години се отличават общините
Бургас (14,0%), Малко Търново (14,1%) и Приморско (15,6%), а с най-висока –
общините Камено (31,5%) и Айтос (29,8%). Данните показват много големи различия в
коефициента на безработица при отделните етнически групи в община Айтос. Найниски са стойностите при българската етническа група – 18,9%. Значително по-високи
са при турската етническа група – 35,1% и много високи при ромите – 70,9%. Основен
фактор за високата безработица в общината като цяло е по-ниското образователно
равнище на населението. Неговото влияние е най-силно изразено при лицата от
турската и ромската етнически групи. Друг съществен проблем за общината е
младежката безработица, засягаща лицата до 29 годишна възраст. Както и при общата
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безработица, най-силно засегнати са младежите от споменатите две етнически групи.
Други рискови групи, нуждаещи се от социална защита, са регистрираните
продължително безработни, както и останалите без работа хора пред пенсионна
възраст.

Фиг. 11. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически
неактивните лица по общини в област Бургас, 2011 г. (%)

4.2.

Здравеопазване

В община Айтос функционират 1 болнично заведение и 7 лечебни заведения за
извънболнична помощ. Болничното заведение е с ранг на многопрофилна болница за
активно лечение. В нея има 5 отделения, най-голямото, от които е за вътрешни болести
(25 легла). От останалите 7 лечебни заведения 1 е медицински център и 6 са
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В общината
работят 11 аптеки, които осигуряват снабдяването на населението с необходимите
лекарствени средства. Към системата на здравеопазването е и единствената в общината
детска ясла с 25 места. Основните проблеми в здравната мрежа на общината е
поддържането на материално-техническата база и осигуряването и задържането на
специалисти с необходимите медицински специалности. През периода 2010 – 2012 г. се
отчита намаление на броя на леглата в многопрофилната болница в общинския център
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– гр. Айтос. През същия период е налице увеличение при общия брой на лекарите и
лекарите

по

дентална

медицина.

Известно

намаление

съществува

при

общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти по здравните грижи.
Показател

2010

2011

2012

1

1

1

72

67

65

1

1

1

72

67

65

специализирани болници

-

-

-

Легла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легла

-

-

-

центрове за психично здраве

-

-

-

Легла

-

-

-

7

7

7

-

-

-

-

-

-

Легла

-

-

-

медицински центрове

1

1

1

Легла

-

-

-

6

6

6

Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо
Легла
многопрофилни болници
Легла

центрове за кожно-венерически
заболявания
Легла
комплексни онкологични
центрове

Лечебни заведения за
извънболнична помощ – общо
Легла
диагностично- консултативни
центрове

самостоятелни медикодиагностични и медикотехнически лаборатории
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дентални центрове

-

-

-

медико- дентални центрове

-

-

-

Легла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Други лечебни и здравни
заведения
Легла

Медицински кадри към 31.12.
Лекари - общо

53

54

55

в т.ч. Oбщопрактикуващи1

16

14

14

8

9

13

62

69

66

1

1

1

23

25

25

Деца – общо

30

25

23

момчета

14

12

11

Момичета

16

13

12

Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по
здравни грижи

Детски ясли и деца в детските ясли
Яслени групи в ОДЗ - общо
Места

Таблица 22. Основни показатели в здравеопазването в община Айтос.
Подобряването на здравното обслужване на населението изисква

по-ефективна

спешна помощ, особено за по-отдалечените и трудно достъпни селски селища в
общината. Демографските особености на общината налагат повишаване качеството на
дейностите, свързани със специализираната пред родилна и родилна медицинска
помощ, както и поддържане на необходимия брой лекари-педиатри. В тази насока е
необходимо разширяване на отделението по педиатрия в болницата в гр. Айтос, което
сега е с капацитет 15 легла. Необходимо е да се направят проучвания за откриване на
втора детска ясла в общината, която да покрие нуждите на част от по-големите селски
селища. Друго приоритетно направление в развитието на здравеопазването е борбата
със социално значимите заболявания, водещи до загуба на трудоспособност и
повишаване на преждевременната смъртност

при лицата в активна трудоспособна
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възраст. Значение в тази насока има здравната профилактика и повишаването на
здравната култура на населението, особено в селата на общината.
4.3.

Образование

На настоящия етап в община Айтос съществуват 8 действащи училища, от които 7
общообразователни и 1 професионална гимназия. През учебната 2012 – 2013 г. общият
брой на учениците във всички видове училища е 3 270. От тях 2 731 са учениците в
общообразователните училища и 539 – в професионалната гимназия. В сравнение с
предходната 2011 – 2012 г. се отчита увеличение от 3,8%. За организирането на
образователния процес в училищата се грижат 201 учители, от които 176 са в
общообразователните училища. Нарастването на броя на учениците обуславя и
минималното нарастване на преподавателите в сравнение с учебната 2010 - 2011 г. Това
не се отнася за професионалната гимназия, където се отчита известно намаление както
на броя на учениците, така и на учителите.
Показател

2010/2011

2011/2012

2012/2013

6

6

6

70

70

72

969

968

1032

6

6

6

62

61

61

811

791

818

Полудневни детски градини

-

-

-

Детски учители

8

9

11

158

177

214

Детски градини
Детски градини1 – общо
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца

Деца

Таблица 23. Детски градини в община Айтос.
Показател

2010/2011 2011/2012 2012/2013
Учебни институции

Общо

8

8
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8

Общообразователни училища

7

7

7

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални гимназии

1

1

1

-

-

-

Професионални училища след VІ и VІІ клас

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас

-

-

-

Самостоятелни колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища

-

-

-

Професионални колежи с прием след средно
образование

Таблица 24. Учебни заведения в община Айтос.
Показател

2010/2011 2011/2012 2012/2013
Преподаватели по видове учебни институции

Общо1

204

204

201

Общообразователни училища

174

176

176

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

-

-

-

30

28

25

Колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища

-

-

-

Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и
VІІІ клас3

Таблица 25. Преподаватели в община Айтос.

Показател

2010/2011 2011/2012 2012/2013
Учащи

По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)
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Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) -

1180

1181

1210

1180

1181

1210

-

-

-

1022

974

985

1022

974

985

-

-

-

-

-

-

974

996

1075

421

449

536

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

553

547

539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общо

3176

3151

3270

Общообразователни училища

2623

2604

2731

общо
Общообразователни училища
Специални училища
Прогимназиално образование (V - VIII клас‚
ISCED - 2А) - общо
Общообразователни училища
Специални училища
Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас
(І степен професионална квалификация)
Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚
3С) - общо
Общообразователни училища

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални гимназии и училища (ІІ степен
професионална квалификация)
Професионални училища с прием след VІІІ клас (І
степен професионална квалификация)
Професионално обучение след средно образование
(ISCED - 4C) (ІV степен професионална
квалификация)
Колежи

(ISCED - 5В)

Университети и специализирани висши училища
(ISCED - 5А)2
По видове учебни институции
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Специални училища

-

-

-

-

-

-

553

547

539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища2

-

-

-

Училища по изкуствата (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални гимназии (ІІІ степен професионална
квалификация)
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални гимназии и професионални училища
(ІІ степен професионална квалификация)
Професионални училища след VІ и VІІ клас (І степен
професионална квалификация)
Професионални училища след VІІІ клас (І степен
професионална квалификация)

Таблица 26. Учащи в община Айтос.
Към системата на образованието се отнасят и действащите на територията на
общината 6 целодневни детски градини с 1 032 деца. Подобно на училищата и при тях
се наблюдава известно повишение на броя на децата и детските учители.
Развитието на образованието в община Айтос трябва да е съобразено с
тенденциите на нейното демографско развитие. Особеностите в демографското
развитие на отделните селища в общината и различията във възрастовия състав на
населението им налагат по-гъвкави форми при организирането на образователната
дейност. В населените места с малък брой население и нефункциониращи основни
училища се осигурява превоз за децата в училищна възраст. По такъв начин се
намалява броят на непосещаващите и преждевременно отпадналите от училищното
обучение ученици. В тази насока трябва да се оцени и териториалното разположение на
съществуващите в общината детски градини. Във връзка с необходимостта от повече
квалифицирани кадри със средно образование съществува възможност за разширяване
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дейността на професионалната гимназия или откриване на друг вид професионално
училище.
4.4.

Социални услуги

В община Айтос съществува добре изградена мрежа за социални дейности и услуги.
В нея работят няколко специализирани заведения с различен обхват на дейността.
• Организиран домашен социален патронаж за 160 възрастни хора и лица с
увреждания от гр. Айтос и съседните села;
• Дом за възрастни хора с капацитет 32 легла;
• Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет за 15 нуждаещи се;
• Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет за 30 нуждаещи се;
• Обществена трапезария в гр. Айтос с капацитет за 70 социално слаби лица.
Организирането на социалните дейности и услуги изисква съобразяване със
съществуващите структурни характеристики на населението, неговото здравословно
състояние и социален статус. По-слабото застаряване на населението в общината, в
сравнение с други части на страната, определя преимущественото развитие на дейности
за подпомагане на хора с увреждания и социално слабите лица.
4.5.

Култура

В община Айтос има добри предпоставки за развитие на дейности, свързани с
културата. Важно значение в тази насока имат читалищата, които и понастоящем
продължават да развиват просветителска дейност и да организират различни видове
самодейност. Понастоящем в общината са запазени 10 действащи читалища, едно от
които е в гр. Айтос. Предпоставка за разнообразна културна дейност е и богатото
културно-историческо наследство на общината. На нейната територия съществуват
разнообразни исторически, архитектурни и художествени паметници. Такива са
надгробните тракийски могили, останките от антични и средновековни крепости и
селища, музеите и др. Гордост за град Айтос е къщата на талантливия български
композитор Филип Кутев, където има негова паметна плоча. Изброените обекти са
включени в културното наследство на общината и представляват интерес за
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задълбочени научни проучвания. Техните съхранение и реставрация са съобразени с
действащите нормативи и правила за опазване на културното наследство.
Сред културните дейности, организирани на територията на общината са
ежегодните „Славееви празници“, посветени на фолклора и богатото творчество на
композитора Филип Кутев. Те се организират в началото на месец юни под патронажа
на кмета на община Айтос.
Важна роля за организиране на културните прояви в община Айтос има
създаденият Обществен съвет по култура. Чрез него се ангажират по-широки слоеве от
населението и се популяризират местните културни ценности и традиции. Под негово
ръководство се издават каталози със забележителностите в общината, рекламни
материали, пътеводители и др.
Във връзка с проучванията на различните археологически и културноисторически паметници в общината в перспектива съществуват възможности за потясно сътрудничество между общинското ръководство и специалисти от научните
институти и водещите университети в страната.
4.6.

Спорт

Община Айтос притежава добра материална база за развитие на спортна дейност.
Към нея се включват спортната зала „Аетос“, спортният комплекс “Крум Делчев“, зала
за провеждане на тренировки по акробатика, а също мото писта и открит плувен
басейн. С по-скромни възможности са съществуващите към училищата спортни
площадки, зали и уреди за спортна дейност.
Като приоритет в развитието на спорта в общината е подобряването на
състоянието на спортната база и осигуряването на подготвени специалисти за развитие
на организирана спортна дейност. Чрез включването на по-голям брой население в
различни спортни дейности може да се намалят някои от нездравословните особености
на съвременния начин на живот. От друга страна свързването на спортните обекти със
зелените площи на селищата в общината ще допринесе за изграждането на единна
зелена система и по-добра жизнена среда за обитаване.
В община Айтос има регистрирани 14 спортни клуба, от които 12 развиват
спортна дейност и се подпомагат от общината. Видовете спорт, които развиват са
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многообразни – футбол тренират 3 спортни клуба, акробатика, волейбол, лека атлетика,
борба, мотоциклетизъм и др. Основна цел на общината и спортните клубове е да бъдат
обхванати максимален брой деца и ученици в различните видове спорт. Работи се с
всички възрастови групи, трениращите са общо 445 спортисти, от които 343 са деца и
ученици.
В община Айтос съществуват богати спортни традиции, ежегодно се
организират множество спортни състезания в различни направления спорт. Успехите на
спортистите не са само на местно ниво, имаме шампиони от национални, европейски и
републикански шампионати – мотокрос, лека атлетика, акробатика и др.
Общината оценява спортната дейност, като важен фактор за укрепване на
здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и
най-ефективна

алтернатива

за

борбата

с

наркоманиите,

алкохолизма

и

тютюнопушенето.
Приоритети на Община Айтос в спорта са подобряване на наличната спортна
база и повишаване на мотивацията сред децата и младежта за участие в спортни
дейности.

5. Културно наследство
Географските характеристики и пространственото развитие на селищната
структура в община Айтос, разположена на южните склонове на Източна Стара
планина, са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ
още от древността. Поради това културното наследство в района е резултат от
дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят
специфична памет и идентичност на мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване като община Айтос е представена с ниска степен – наличие на един слабо
изразен културен пласт.
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Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото и социално-икономическото развитие на
територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и
природните и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са
факторите, които имат водеща роля в устройството на територията и регионалното
развитие.
Този

подход

в

пространственото

развитие

е

отправна

точка

и

при

пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното културно
наследство на България, които се залагат в Националната стратегия за регионално
развитие (НСРР) и Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) и са в
пряка връзка с качеството на живот. Отчита се и промененото отношение към
културните ценности и разширяване на пространствения обхват на културното
наследство – от единичната ценност до ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната
градска и/или природна среда, в която е ситуиран, от интериора на сградата и нейната
конструкция до характерния пейзаж, от културните коридори/маршрути до подводните
културни ценности.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни
пейзажи в общината. Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното
и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни
ценности, които носят историческа памет и национална идентичност. На територията
на общината са налични културни ценности - материални и нематериални свидетелства
за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна и културна стойност за
индивида, общността и обществото в региона. Културното наследство в община Айтос
е представено от археологически и художествени, както и от природните ценности,
народните традиции и културните обичаи.
В пространствено развитие на община Айтос историко-географското развитие е
в основата на културното напластяване и именно то дава възможност за изграждане на
сътрудничество със съседните общини и формиране на културни зони за туризъм и
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рекреация, които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната
общност изграждат атрактивна културна среда.
В община Айтос са идентифицирани 32 археологически и художествени обекти,
обявени за недвижими културни ценности, разгледани по населени места в анализа на
община Айтос.
Културното наследство в общината включва недвижими културни ценности от
категория с „национално значение“, които са от исторически, архитектурно-строителен,
художествен и археологически вид. Те са включени в Приложение № 1.
Културното наследство е концентрирано в град Айтос и в югоизточната част на
общината предимно в селата Пирне, Караново и Чукарка /виж фиг. 12./. Недвижимите
културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и културното развитие
на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на
общината.
По-значимите архитектурни и археологически обекти са:
• Етнографски комплекс „Генгер” – Алея на старите занаяти;
• Църквата „Св. Димитър Солунски” – ул. „Цар Освободител” 22. – град Айтос;
• Джамията на Районно мюфтийство – Айтос, построена през 1435 г. – Площад
„Пазарен”;
• Параклис-костница „Св. Димитър Солунски”, построен през 1902 г.;
• Възрожденска къща „Петър Станев” – Градска музейна сбирка;
• Антично селище на запад от града, под височината Хисар;
• Могилен тракийски некропол на 3 км на север от града – местността „Балар
чешма”.
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Фиг. 12. Пространствено разпределение на недвижими културни ценности в
териториалния обхват на община Айтос.
Регионът

притежава

значителен

културен

и

природен

ресурс

(скални

образувания, природни забележителности и др.), който следва да бъде по-добре
експониран, за да допринесе за повишаване на социално-икономическото състояние на
общината. Значим потенциал за развитие на специализирана туристическа дейност
имат еко-туризъм, културно-историческия туризъм, археоложки туризъм и други.
Важни обекти на културната инфраструктура в общината са читалищата, които
са 10 на брой и към всяко функционира библиотека. Те са значими обекти, които
съхраняват, развиват и обогатяват културния живот, приобщават гражданите към
ценностите на науката и изкуството и съхраняват духовния живот и местните атракции
и обичаи.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи. Културните институции са основни структури, които
съхраняват фолклорното богатство.
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Основни културни мероприятия на територията на община Айтос са свързани с
отбелязването на националните и традиционни празници. В териториалния обхват на
общината се честват и празниците с местно значение, които изразяват идентичността на
община Айтос, а именно отбелязване на празника на селищата и общината,
етнографски фестивали и празници и периодични концерти и театрални постановки.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, който трябва
да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на
обектите и интегрирането им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в
общината.
Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните
традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може да задържи
посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и развиващ се град са
културните ценности заложени в селищните характеристики на общината. С времето те
биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на
общината като културен център и формирането на културна туристическа индустрия.
Интерпретацията

и

промотирането

на

културното

наследство

днес

е

основополагащ елемент в устойчивото и балансирано териториално и социалноикономическо развитие. Културното наследство е фактор, изграждащ позитивни
партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават
възможност за съчетаване на традиционните дейности носещи идентичността на
региона /културното и природно наследство, историческата памет/ и социалноикономически дейности в новите урбанизирани територии. Водеща роля

в

съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората.
Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето
на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на
общината, придава ново значение и го представя като ресурс за социалноикономическо развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и
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духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на
вложените в него инвестиции.
Важен положителен фактор, спомагащ за ефективното утилизиране на
културното наследство и привличането на туристи в общината е разработената
Концепция за развитие на регионален туристически продукт на район Поморийски
залив и Източна Стара Планина.
Представеният анализ се основава на Закона за културното наследство, който се
явява основополагащия документ за опазване на културното наследство в Република
България. Необходимо е да бъде актуализиран списъкът с недвижими културни
ценности и включването на нови обекти, притежаващи научна и културна стойност.
При актуализацията трябва да се вземе предвид степента на съхраненост на
материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде изготвена
оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи мястото и
значението им в съвременната среда. Важно е да се прецени и до колко обектите са част
от съвременната обществена и културна среда, която обогатява обществото. Оценката
на познавателната стойност показва научния и образователен потенциал на обектите
като свидетелство за развитие на материалната и духовната култура на обществото.
Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, както и до каква степен
те позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на нови функции.
Така също трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел
включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
Като цяло е необходимо да се създадат и прилагат специфични правила и нормативи
към ОУП на община Айтос за опазване и съхранение на недвижимите културни
ценности, характерния облик на селищната структура и идентичността на общината и
региона.
Освен ЗКН на Република България анализът се базира и на Националната
стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие,
Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа, Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО, Международния
комитет за паметници на културата и забележителни места - ИКОМОС и
Венецианската харта за консервация и реставрация на паметници и забележителни
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места. Всички те имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на
културното наследство на света, да обособят културни маршрути в Европа и България,
които следват традиционните пътища свързващи отделните исторически места и
зачитане на културното наследство на всеки един народ и държава осигуряващи
движение и обмен между тях.
Реализацията на стратегическите цели и приоритети, заложени в сферата на
културното наследство се подпомагат по Оперативната програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. с приоритетна ос заложена в документа – Регионален туризъм:
Тя включва „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природно
културното наследство със специфични цели“: 1/ „Насърчаване на регионалния
туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно
наследство“ и 2/ „Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на
заетост в регионите“.
Освен по ОПРР 2014-2020 г. интегрирането на културното и природното
наследство в социално-икономическия живот на общността в община Айтос се
подпомага от програмата на Европейската комисия „Creative Europe” /”Творческа
Европа”/. Тя ще даде стимул на културните и творческите сектори на страните-членки
на ЕС. Целта на програмата е, чрез финансиране на творческите прояви в периода 20142020 г., да превърне културните сектори на страните-членки на ЕС в основен източник
на работни места и икономически растеж. Предвидените средства ще бъдат отпускани
еднократно за подпомагане на образованието, аудио-визуалната и културна агенция и
свързаните с тях подпрограми.
Програмата „Creative Europe” /„Творческа Европа”/ подкрепя работата на
културните и творческите организации на международно равнище и насърчава
трансграничната мобилност на творби и кадри в областта на културата. Програмата
подпомага стартирането на европейски проекти и обмена на културно съдържание,
както на национално, така и на европейско ниво, като дава възможност на участниците
да работят и обменят опит в международен план – не само в рамките на ЕС, но и извън
него. Програмата е насочена към финансиране на проекти за сътрудничество,
литературни преводи, създаване на културни мрежи и платформи.
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Друг финансов инструмент са подпрограмите „Подкрепа на европейските
проекти за сътрудничество”, „Подкрепа на европейските платформи”, „Подкрепа на
европейските мрежи”.
Основните цели и приоритети на подпрограмата „Подкрепа на европейските
проекти за сътрудничество” са:


Подкрепа на културните и творческите сектори в работата им на международно

равнище, насърчаване мобилността на творби и кадри в областта на културата;


Подпомагане на творците в привличането на по-широка публика към техните

произведения, чрез улесняване на достъпа до тях в рамките на ЕС;


Фокусиране върху децата, младите хора, хората с увреждания и по-слабо

представените социални групи и популяризиране на техните творчески умения;


Подпомагане въвеждането на съвременни практики в областта на културата и

изкуството чрез нови бизнес и управленски модели, дигитални технологии и
иновативни подходи за привличане на обществения интерес;


Подкрепа на участниците в международното сътрудничество в рамките на ЕС и

извън него въз основа на дългосрочни стратегии;


Подкрепа на мобилността на всички културни и творчески дейности, чрез

организиране на изложби, фестивали, културни събития и др.;


Привличане на публиката чрез подобряване достъпа до материалното и

нематериалното европейско културно наследство.
Основните цели и приоритети на подпрограмата „Подкрепа на европейските
платформи“ са:


Насърчаване мобилността на участниците и произведенията на изкуството, най-

вече в по-слабо развитите в културно отношение страни;


Подпомагане изявите на творците в ЕС и тяхното признаване, чрез комуникация

и стратегия за потвърждаване на техните качества и професионализъм;


Стимулиране на общоевропейската културна програма и дейност и улесняване

достъпа до ненационални европейски културни творби чрез организиране на
международни културни събития, турнета, изложби, фестивали и др.;
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Прилагане на „брандинг стратегия” и разработването на европейска „марка” за

качество, която да идентифицира авторите като професионалисти, а техните
произведения – като висококачествени продукти;


Привличането на по-голяма аудитория чрез по-широко използване на

информационните и комуникационните технологии и иновативните подходи.
Целите на тази програма са насочени най-вече към популяризирането на творци и
артисти и по-специално на младите таланти и новосъздадените артистични и културни
организации.
Основните цели и приоритети на подпрограмата „Подкрепа на европейските мрежи” са:


Предлагане на съфинансиране на дейности, насочени към укрепване на

капацитета на културните и творческите сектори и работата им в национален и
международен мащаб;


Предлагане на съфинансиране за стимулиране и популяризиране на езиковото

многообразие и засилване на конкурентоспособността на културните и творческите
сектори и насърчаване на иновациите;


Осигуряване на по-добро взаимодействие между съществуващите мрежи и да

укрепи тяхната организационна и финансова структура;


Подкрепа за участниците в работата им по въвеждането и адаптирането на нови

технологии, иновативни подходи и тестване на нови бизнес и управленски модели;


Осигуряване подкрепа за укрепване на европейските културни организации и

творчески мрежи и улесняване достъпа до професионални възможности;


Насърчаване на участниците към сътрудничество на международно ниво и

интернационализиране на тяхната дейност в рамките на ЕС и извън него въз основа на
дългосрочни стратегии.
Програмата е ориентирана към подкрепата на културни дейности, в които
специалисти ще помагат на участниците да придобият по-високо професионално ниво
чрез работа, обучение и обмен на опит и идеи в една общоевропейска културна мрежа.
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6. Техническа инфраструктура

6.1.

Комуникационно-транспортна инфраструктура

Географското разположение на община Айтос определя значението й като важен
транспортен възел, през който преминават пътните връзки, свързващи северните и
южните части на страната. Близостта на най-голямото пристанище на Черно море и
летище Бургас благоприятстват осъществяването на транспортни връзки със страните
от Черноморската зона, а така също и с Близкия Изток. През територията на общината
преминава първокласния път София-Бургас и третокласните Провадия (Варна) и
Средец. Останалите пътища в района са четвъртокласни (общински). През община
Айтос минава и жп линията София-Бургас. На територията на общината има жп гара в
гр. Айтос, както и спирки за селата Тополица, Черноград, Карагеоргиево, Поляново и
Малка поляна.
До всички населени места на община Айтос има асфалтирани пътища, като
общата дължина на четвъртокласните пътища е 98.20 км. От тях преобладават тези с
асфалтово покритие, като само 6.20 км. са без настилка (черни пътища).
На територията на община Айтос преминават 40.500 км от републиканските
пътища на България (към 10.03.2013 г.).
№

по

Клас, № и наименование на пътя

Километрично

Дължина

положение

(км)

ред

1
1

2
I-6

от (км)

до (км)

3

4

5

458.500

480.200

21.700

35.500

46.600

11.300

86.700

94.200

7.500

Е-773 гр. ОПУ Ямбол-Карнобат-Бургас
Е-871
2

III-539 Средец-Дюлево-РусокастроТрояново-Айтос
(Карнобат-Бургас)

3

III-208 гр.ОПУ Варна-Дъскотна-Айтос
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Общо

40.500

Таблица 27. Пътна мрежа в община Айтос.
Дължината на уличната мрежа в общинския център град Айтос възлиза на 47,9
км., от тях 44,5 км. са с трайна настилка. Между с. Мъглен и с. Белодол (община
Поморие) има одобрен проект за изграждането на четвъртокласен път с дължина 7,9 км.
Отсечката е одобрено от комисията по земята към МС, като тя ще съкрати разстоянието
на община Айтос до курортен комплекс Слънчев бряг с близо 30 км.
Към момента състоянието на общинските пътища в района е задоволително.
Недостатъчни обаче се оказват средствата за тяхното ремонтиране и поддръжка.
Състоянието на пътищата и транспортните мрежи на територията на община
Айтос се е подобрило, като за периода 2002 - 2012 г. са реализирани няколко проекта
по рехабилитация и ремонт на пътищата.
Дейност

2005 г.

2006 г.

2012 г.

Извършена

Път I-6 София- Път I-6 София-Бургас Лот 8/98

рехабилитация

Бургас
8/98

Лот Участък от км 458,500 до км
460+100

Участък от км Участък

от

467+000

до

км

475+700 до км 471+700
480+200
Извършен среден

Път I-6 София-Бургас при км

ремонт

470+257 – кръстовище с път III208 изграждане на светофарна
уредба

Текущ ремонт и

Път

поддръжка

Провадия-Айтос

III-208
от

км 86+700 до км
89+000
Таблица 28. Проекти за подобряване на пътната инфраструктура в община
Айтос.
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За периода 2013-2023 г. има проектни намерения за:
•

Рехабилитация на път I-6 София-Бургас от км 458+500 до км 480+200

•

Рехабилитация на път III-208 Провадия-Айтос от км 86+700 до км 94+200

•

Рехабилитация на път III-539 Средец-Трояново-Айтос от км 35+300 до км
46+600.

Значителни подобрения се наблюдават и по отношение на уличната мрежа и
уличното осветление на територията на общината. Всяка година се извършват ремонти
на уличните настилки в населените места.
Водоснабдяване и канализация

6.2.

Водоснабдяването на голяма част от населените места в община Айтос
(включително град Айтос) е осигурено от водоснабдителната система „Камчия”. Селата
Дрянковец, Зетьово, Лясково, Карагеоргиево, Пирне, Раклиново, Съдиево, Тополица и
Чукарка се захранват от местни водоизточници. Качеството на водата в района на
общината отговаря на хигиенните норми. Уличните водопроводни мрежи в селата
Пирне, Съдиево, Тополица (нов квартал) и Малка поляна се нуждаят от разширение.
На територията на община Айтос водоснабдяването на населението е осигурено
на 100%.
Като цяло съществуващата водопроводна мрежа в населените места от общината
е амортизирана. В някои участъци е извършена подмяна с полиетиленови тръби.
6.3.

Канализационни мрежи

Общата дължина на канализационната мрежа в общината е 31 340 м. В град
Айтос има изградена канализационна система за събиране и отвеждане на отпадъчните
води, но липсва ПСОВ.
За селата Мъглен, Пирне, Караново, Тополница и Карагеоргиево канализацията
е в процес на изграждане. В останалите населени места в общината липсва изградена
канализация, като в преобладаващата част от случаите домакинствата ползват септични
ями за отпадни води.
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През последните години се увеличава загубата на води, поради изтеклия
амортизационен срок на тръбите. Това налага извършването на ежегодни основни
ремонтни дейности за отстраняването на аварии на водоснабдяването и канализацията
на територията на община Айтос.
6.4.

Енергийна мрежа

Всички населени места в общината са електрифицирани, като общият брой на
трафопостовете е 145. В град Айтос има изградена подстанция. Населените места в
община Айтос се електроснабдяват с напрежение 20 kV чрез електропроводи.
Източникът е ПС 110/20 kV „Айтос” и захранваните от нея ВС 20 kV „Айтос”,
„Ябълчево”, „Руен” и „Дъскотна”.
Необходимо е изграждането на нови трафопостове в северната, северозападната
и североизточната част на град Айтос, а така също и в селата Черноград и Тополица.
Почти напълно изградени са уличните електрически мрежи НН в общината, като
във всички населени места има за довършване сравнително къси участъци. Уличното
електрическо захранване е кабелно в централната градска част на Айтос и въздушно в
останалата част и по селата.
Част от периферните населени места в общината са свързани с изводи 20 kV на
съседни електроснабдителни райони:
•

Рупча, Люляково, Череша, Листец и Скалак – от подрайон „Сунгурларе”;

•

Раклиново – от извода „Сигмен” на ПС „Карнобат”;

•

Дрянковец и Мостино – към извода „Брястовец” на ТЕЦ „Коларов”.
Трасетата на няколко въздушни електропровода преминават през територията на
общината:
-

110 kV – към Тягова подстанция, извод „Свобода” от ПС „Бургас” към
ПС „Карнобат” с отклонение към ПС „Айтос”;

-

220 kV – извод „Камчия” към ПС „Карнобат”;

-

400 kV – извод от ПС „Добруджа” към ПС „Бургас”.
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В няколко населени места в общината е извършена подмяна на стълбове и
кабели на мрежа ниско напрежение 20 kV. Сред тях са град Айтос, Дрянковец,
Караново, Мъглен, Пещерско, Поляново, Тополица и Съдиево.
Във връзка със сигурното функциониране на ЕЕС, в съответствие с действащите
нормативни критерии, се налага реконструиране или построяване на нови обекти от
електропреносната мрежа на територията на община Айтос.
Списък на обектите от електропреносната мрежа, които трябва да бъдат
реконструирани или построени нови
1

Реконструкция на ЕП 110 kV между п/ст. „Карнобат” и п/ст. „Айтос” с
проводници 2xАСО 400

2

Рехабилитация на ЕП 110 kV между п/ст. „Айтос” и п/ст. „Камено” с
проводници АСО 400

3

Изграждане на нов ЕП 110 kV с проводници АСО 400 между п/ст. „Айтос” и
п/ст. „Хелиос” (Слънчев бряг 2)

4

Рехабилитация на ЕП 110 kV между п/ст. „Слънчев бряг” и „Бургас” с АСО
400

5

Реконструкция на п/ст. „Айтос”
Подобряването и модернизирането на наличната инфраструктура би подобрило

съществено средата за развитие на местния бизнес, както и качеството на живот на
местното население.
6.5.

Улично осветление

Към настоящия момент на територията на цялата община са подменени всички
улични осветителни тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи високо налягане).
Включването и изключването на осветителните тела е чрез програмируеми часовници.
Новите осветителни тела осигуряват икономия на електроенергия в размер на близо
70%, в сравнение с обикновените улични лампи.
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Съобщителна инфраструктура

6.6.

Състоянието на съобщителната инфраструктура на територията на община Айтос
е добро.
Общият брой на телефонните постове за общината са 2 994 при 100% степен на
цифровизация. За територията на седемнадесетте населени места в община Айтос БТК
не поддържа съоръжения в категорията „телефонни централи”.
В общината има изграден достъп до интернет. Достъп до фиксиран интернет имат
общо 976 абоната в три населени места в община Айтос, а чрез мобилната мрежа се
осигурява 100% покритие на населението за достъп до мобилен интернет.
Във връзка с мобилните телефонни връзки на територията на общината съществува
100% GSM покритие на населението.
На връх Хисар са разположени както съоръженията на мобилните телефонни
оператори и интернет доставчици, така и телевизионен ретранслатор, обслужващ
цялата територия на общината.
На територията на общината има осигурен достъп до кабелна телевизия. Към
настоящия момент мрежата е все още въздушна, като предстои преминаването й в
подземна.
На територията на община Айтос има общо 9 пощенски станции - град Айтос, с.
Карагеоргиево, с. Караново, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Пирне, с. Съдиево, с. Тополица
и с. Черноград.

7. Анализ на селищната мрежа и модели на урбанизация на територията
Териториално-урбанистична структура
Йерархична система от населени места
Общината е представена от град Айтос и 16 села. Общинския център попада в 4то

ниво

на

йерархичната

система

от

градове-центрове

/малки

градове

микрорегионално значение/.
№
1

Код

Наименование на населеното място

00151 гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
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с

2

23889 с. Дрянковец, общ. Айтос, обл. Бургас

3

30805 с. Зетьово, общ. Айтос, обл. Бургас

4

36227 с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас

5

36381 с. Караново, общ. Айтос, обл. Бургас

6

44817 с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас

7

46440 с. Малка поляна, общ. Айтос, обл. Бургас

8

49477 с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас

9

56321 с. Пещерско, общ. Айтос, обл. Бургас

10 56438 с. Пирне, общ. Айтос, обл. Бургас
11 57426 с. Поляново, общ. Айтос, обл. Бургас
12 62013 с. Раклиново, общ. Айтос, обл. Бургас
13 70473 с. Съдиево, общ. Айтос, обл. Бургас
14 72727 с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас
15 80813 с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас
16 81102 с. Черноград, общ. Айтос, обл. Бургас
17 81640 с. Чукарка, общ. Айтос, обл. Бургас
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Фиг. 13. Йерархична система от градове-центрове – четвърто ниво, Национална
стратегия за регионално развитие на Република България.
Като част от системата от полюси на растеж той е градивен елемент от макропространствената структура в полицентричната урбанистична мрежа на област Бургас.
Територията на община Айтос се намира в Югоизточен район на планиране NUTS 2,
част от административните граници на област Бургас NUTS 3. На основание чл. 36, ал.
2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България във
връзка с т. 4 от Решение № 921 на Министерския съвет от 16 декември 2011 г. за
определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата,
районите и населените места в Република България, Община Айтос е „трета“ категория
община.
Категоризация на общините
EKATTE

Община

Категория

BGS01

Айтос

3
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Град Айтос е административен, социално-икономически и културен център в
общината и е с население 19827.
община/година

2004

Айтос

21038 21001 20948 20913 21015 21067 20930 19904 19827

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Според националната категоризация на населените места град Айтос е 2
категория град.
Категоризация на населените места
ЕКАТТЕ

00151

Населено място
гр. Айтос

Код на

Категор

община

ия

BGS01

2

Урбанизация и модели на устройство на територията.
Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с
увеличаване на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на
градските зони. Той включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или
контраурбанизация и реурбанизация/, които засягат страните в различни епохи –
според географската и историческата ситуация. Степента на урбанизация е процентът
от общото население на страната /или даден регион, община/, което живее в градовете.
Темпът на урбанизация представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за
определен период. Процесът на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти
върху икономиката и екологията му. Има различни форми /или модели/ на урбанизация
или на концентрация на човешки дейности, на населени места и социална
инфраструктура /моноцентрични и полицентрични населени места, компактни градове,
предградия и др./.
Териториалната структура на община Айтос според вида територия се дели на
урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
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възстановени и друг вид територии /територия заета от води и водни обекти, територия
на транспорта и територия за добив на полезни изкопаеми/.
Поставените приоритети в Националната програма за развитие "България 2020"
за постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие чрез използване на
местния потенциал и развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност,
както и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси са приложими и изпълними в териториалния
обхвата на община Айтос.
Правилното използване на териториалните ресурси и природните дадености във
всички аспекти и сфери на човешките дейности биха помогнали за развитие на
общината. Географско местоположение, осигурява условия за сътрудничество със
съседните териториални общности.
Баланса на територията осигурява нормално функциониране на основните
градски системи: обитаване, труд, комплексно обслужване, градска среда и транспорт.
Жилищните

квартали

са

застроени

с

нискоетажни

жилищни

сгради.

Междужилищното пространство в града не е добре оформено.
Жилищна осигуреност
Количество и възраст на жилищния фонд
По данни на НСИ за 2011г. броя жилища е 12423, докато броя сгради е 7734.
Строителството е било най-активно в годините между 1960 и 1989 г., като много малка
част от жилищния фонд е остатъчен от периода малко след Втората световна война.

Таблица 29. Жилищни сгради по период на построяване, Източник: НСИ
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Конструкция на жилищен фонд
Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни строителни системи,
което е обусловено от факта, че строителството е предимно ниско етажно, а
териториалното разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко
на брой – 30, те се нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за
енергийната ефективност и подмяна на инсталациите.
Жилищните сгради по вид на конструкцията общо са 6809 бр. , от които:
Стоманобетонни – едропанелни – 30 бр.;
Стоманобетонни – скелетни – 29 бр.;
Масивни 6264 бр.

Таблица 30. Жилищни сгради по конструкция на сградата, Източник: НСИ

Етажност и стайност
Броят на жилищата е 8485 по данни на НСИ от 2011г. и има 31287 жилищни
помещения с полезна площ 633933 кв.м. Строителството в Община Айтос е в
устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, като
кота корниз е до 10м. Застрояването е в унисон с природната среда. Структурните
елементи на града, отделните райони, са в унисон помежду си и градоустройственото
решение предполага адаптивност на селищната структура с характерния релеф.
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Таблица. 31. Основни характеристики на жилищата, Източник: НСИ
Жилищна задоволеност
От общо 7 571 жилищни сгради, обитавани са 6 590 сгради. 218 са
необитавани. 762 са сгради за временно обитаване.

Таблица. 32. Жилищни сгради по вид на сградата, Източник: НСИ
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8. Състояние на околната среда в община Айтос
Особеностите

в

социално-икономическото

развитие

на

общината

през

последните години, както и специфичното и разположение, в съчетание с характера на
формираните природо-географски условия, предопределят сравнително съхранения
екологичен статус на общината. Не са налични крупни замърсители, като основните
проблеми се свързват най-вече с битовото замърсяване и в по-малка степен на
замърсяването от индустриалните производства и земеделието.
Въздух

8.1.

По отношение качеството на атмосферния въздух, като цяло не се отчитат
сериозни проблеми, като извършваните измервания не показват емисии, превишаващи
ПДК. От друга страна, особеностите на местния климат, в съчетание с начина на
отопление през зимният период (основно чрез твърди горива) се явяват предпоставка за
инверсионни замърсявания.
Основните замърсители на въздуха в общината са:
• автомобилният транспорт ;
• Спецификата на отоплението през зимният период ( 60% от домакинствата се
отопляват с въглища и 35% с дърва).
• промишлените предприятия - основно малки промишлени обекти, като в
годишният доклад на РИОСВ Бургас за състоянието на околната среда от 2012 г.
са идентифицирани следните потенциални замърсители:
-

Кетчуп-Фрукт АД (консерви)

-

„Асфалтова база“-Айтос

-

ПК“Кооплес“ (Дървообработване)

-

Делта – Ф ООД (мебели)

-

Аустротрем АД (изолационни плоскости)

-

Мелница „Георги Тончев и СИЕ“

-

Завод за фуражни смески

-

8 безиностанции (всички в съответствие)

След пускането в експлоатация на АМ „Тракия“ трафикът през най-гъсто заселената
част на общината и нейния общински център значително намаля, което оказва
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благоприятно влияние върху качеството на атмосферният въздух, запрашеността и
шумовия фон.
Води

8.2.

По отношение на качеството и чистотата на водите в общината, не се забелязват
особено драстични проблеми, което се дължи на сравнително ниската степен на
идустриализация на общината, като отново основни замърсители се явяват битовите
фактори, особено в района на общинския център, чиито отпадни води в по-голямата си
част се „приемат“ от р. Славеева, приток на Айтоска река.
Изследванията

на

РИСОВ

Бургас

са

идентифицирали

следните

основни

замърсители:
-

Канализационната система на гр. Айтос, която се зауства в р. Славеева.
Засега няма изградено пречиствателно съоръжение, като е проектирана
ПСОВ за пълно биологично третиране, определен е терен, но изграждането
все още не е започнало;

-

Симпто АД- титуляр на разрешителното за заустване, което се ползва от
следните субекти: Гюлтекс ООД, Хелиос милк ЕООД и Рингстрой ООД

8.3.

Франко ЕООД- гр. Айтос
Почви

Контролът на качеството на земите и почвите е част от националната
автоматизирана система за екологичен мониторинг. До момента не съществува
екологичен кадастър за земите и почвите, включително и в общината.
Замърсяването на почвата от автотранспорта с тежки метали – Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и
Zn се контролира от РИОСВ в пунктове. През 2013 г. мониторинг на почвите за
съдържание на тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво се проведе на пункт No
394 –с. Карагеоргиево, където се установи, че получените стойности за всички тежки
метали са под МДК. През 2014 г. мониторинг на почвите за съдържание на тежки
метали и металоиди от мрежата на I ниво не е провеждан пункт, попадащ на
територията на община Айтос.
За вкисляването на почвите, по мониторинга не се вземат проби. За химизацията на
почвите, не се вземат проби от площи заети с трайни насаждения на територията на общината.
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За предотвратяване замърсяването на земите с пестициди общината е предприела
съответните действия – изпълнен е проект за “Събиране, обезвреждане и безопасно
съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери “Б-Б куб” на
територията на Община Айтос”. Контейнерите общо 14 броя, са разположени на
определената площадка в землището на с.Караново. При проведения контрол за
състоянието на складовете и Б-Б кубовете (мониторинг III ниво –локални почвени
замърсявания) през 2014 г. не са констатирани нарушение на целостта на Б-Б
кубовете.
8.4.

Отпадъци

Годишно на депо за твърди битови отпадъци Айтос се депонират приблизително
8 300 тона твърди отпадъци, като нормата жител в общината е средно 240кг./год.
Всички населени места на общината имат определени места за депониране на
отпадъци, като най-голямото от тях се намира на 7 км от гр. Айтос.
През периода 2007 – 2011 г. е подобрено състоянието на околната среда на
територията на община Айтос, като са почистени, възстановени и облагородени
отпадъчни площи и е въведена система за разделно събиране на отпадъците в гр. Айтос,
с. Мъглен, с.Тополица и с. Карагеоргиево.
Цялостна организирана система за събиране на твърди отпадъци има само в
Общинския център и тя обхваща 70 % от жителите на общината. Разработва се план за
поетапното включване в тази система и на останалите населени места, разположени на
нейната територия.
Капацитетът на градското депо е почти на привършване. На него се прави
депониране на отпадъци от 1975 г. До сега са депонирани повече от 460 000 тона
твърди отпадъци. През 2003 г. след решение на Общинския съвет община Айтос се
включи в проекта “Регионално управление на отпадъците – Бургас” по програма
ИСПА, който трябваше да даде възможност след 2009 г. битовите отпадъци да се
депонират на регионално депо “Братово”. Понастоящем изграждането на депото
продължава, като приключва строителството на Клетка 1, която побира 400 000 тона
отпадъци и е с обем 450 000 куб. м. Изградена е дренажната система под дъното, както
и обходните скатови канавки. Извършват се изкопно-насипни работи по оформяне
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леглото на клетката и за достигане на проектните нива и вътрешните експлоатационни
пътища. Изградена е 70 % от опорната дига. Сградата за съхранение на опасни
отпадъци на площадката, отредена за Екопарк, е завършена в груб строеж.
Продължават дейностите по изграждане на канализация и изгребна яма, маслоуловител
и

резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта. Очаква се

строителните работи да завършат през 2015 г. и тогава да започне неговата
експлоатация, което ще допринесе за:
Драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране,

•

респективно редукция в размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО;
Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на

•

отпадъчния поток към контролирано регионално депо;
•

Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране;

•

Оптимизация при превоза на дълги разстояния чрез претоварни станции
/Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за пренасяне на
отпадъците;

•

Разделно събиране на специфични отпадъци;

•

Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;

•

Екологично депониране, с възможност за оползотворяване на биогаза.

8.5.

Защитени територии и Натура 2000

Високата степен на усвоеност на територията на общината и възможностите за
развитие на земеделието са предопределили сравнително малкия брой защитени
територии, като с най-лек режим се явяват териториите от Натура 2000. На територията
на общината те са представени само от хабитати, разположени в източната част, като
липсват защитени територии свързани с птици (фиг. 14)
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Фиг. 14. Защитени територии и Натура 2000

Освен териториите от Натура 2000, на

територията на община Айтос са

локализирани три природни забележителности и една защитена местност, по смисъла
на националното законодателство:
• Природна забележителност „Айтоска кория” - обявена със заповед
№1799/30.06.1972 г. /ДВ.бр.59/72 г./. Категория: Природна забележителност,
Местоположение: област: Бургас, община: Айтос, гр. Айтос;
• Природна забележителност „Находище на бодливо сграбиче” - генгер,
айтоски клин, ендемит от Кримския полуостров/ с площ 422 дка, обявена със
заповед

№

1799/30.06.1972

г.

/ДВ.бр.59/72

г./;

Категория:

Природна

забележителност, Местоположение: област: Бургас, община: Айтос, гр. Айтос;
• Природна забележителност „Трите братя” - скални групи с площ 1 хектар,
обявена със заповед № 1799/30.06.1972г. на МГОПС /ДВ бр.59/1972 г./;
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
84

Категория: Природна забележителност, Местоположение: област: Бургас,
община: Айтос, гр. Айтос;
• Защитена местност „Хисаря” - обявена със заповед № РД-1007/04.08.2003 г. на
МОСВ /ДВ бр.81/2003 г./; Категория: Защитена местност, Местоположение:
област Бургас, община Айтос, гр. Айтос.

9. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече
настъпили промени.
Международният документ, предназначен за борба с изменението на климата е
Протоколът от Киото. Той е приет на 11.12.1997 г., свързан с Рамковата конвенция на
ООН за изменението на климата и влиза в сила на 16.02.2005 г., когато необходимият
брой страни го ратифицират. Съгласно протокола трябва да се намалят девет вида
газови емисии /от типа въглероден диоксид, метан, диазотен оксид/, както и
хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен хексафлуорид.
Европейският съюз, съответно и България, като пълноправен член, са поели
ангажимент за намаляване изхвърлянето на газовите си емисии с 8%.
Нормативните документи, които се прилагат на национално ниво за ограничаване
изменението на климата са Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК), приет през 2014 г.
С изменение на Закона за регионално развитие, чл. 13, ал. 2, т. 9, като задължителна
част от Общинските планове за развитие се предвиждат настоящата точка „Мерки за
ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите
промени“.
Мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптиране към вече
настъпилите промени, за които община Айтос би могла да съдейства, са свързани с
интервенции в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство,
управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния въздух,

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
85

индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат до
намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им.
Конкретните мерки могат да включват повишаване на енергийната ефективност;
увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, както и
за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за производство на
електроенергия

от

възобновяеми

енергийни

източници;

залесяване,

повторно

залесяване и промени в земеползването. Залесяването и повторното залесяване може да
бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния
регион или географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат природосъобразни
и да отчитат научните достижения в тази област и опита с адаптацията към
климатичните промени на страните, подписали Рамковата конвенция на Организацията
на обединените нации по изменение на климата. Разработване и внедряване на
екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност
и/или използването на енергия от възобновяеми източници; разработване и въвеждане
на политика за ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на
задълженията по Протокола от Киото; образователни мерки, научни изследвания и
мерки за подобряване на административния капацитет и управлението на дейностите
по политиката по ограничаване изменението на климата; повишаване информираността
на широката общественост по въпроси, свързани с изменението на климата;
насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт;
мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на
жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните
последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни
доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди.
Съществуват т.нар. „гъвкави механизми“ за ограничаване на вредните емисии,
които се изразяват в:
Търговия с квоти за вредни емисии;
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Механизми за чисто развитие, при които се реализират проекти в областта на
икономиката - развиващите се държави получават инвестиции за строежа на
нови мощности за сметка на стари;
Съвместно изпълнение на проекти за намаляване на изхвърлянето на вредни емисии, които се
изпълняват на територията на дадена държава, за сметка на друга държава.

10. Административен капацитет.
Административен капацитет е способността на хората и институциите ефективно да
управляват делата си, да изпълняват задачите си и така да се постигат резултати, което
е свързано с наличието на компетентности и води до намаляване на разходите за
дейността на публичната администрация. От друга страна административният
капацитет е ключов фактор за постигането на растеж, заетост и социално сближаване.
Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са:
- Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията;
- Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и
координация с други институции, граждански структури и администрации на
общинско, областно и национално ниво;
-

Изграждане на гъвкава и адаптивна структура;

-

Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението.
Кметът на община Айтос ръководи общинската администрация и е подпомаган

от двама заместник кмета. Единият е с ресор на дейност образование, култура,
вероизповедание, спорт, туризъм и социални дейности. Другият заместник кмет е
отговорен за финансите и инфраструктурните интервенции.
В състава на администрацията на община Айтос (виж фиг. 15) влизат и 11
кметове на кметства и 5 кметски наместници. Общината разполага и със секретар,
който организира, координира и контролира функционирането на общината според
нормативната уредба в страната.
Общата

администрация

се

състои

от

две

дирекции:

Дирекция

„Административно-правно и информационно обслужване“, която е с численост 21
души. Дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността“, в
която са включени отдел „Финанси“ и отдел „Стопански“.
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Специализираната администрация включва една дирекция с два отдела и два
самостоятелни отдела: Дирекция „Териториално и селищно устройство и строителство”
с численост 17 души. Към нея са Отдел „Териториално и селищно устройство,
строителство и БКД” – 10 души и Отдел „Инвестиционна дейност и регионално
развитие”, в който са заети 4 души.
В следните два отдела са включени общо 17 служители: Отдел „Образование,
култура, здравеопазване, вероизповедание, спорт и туризъм” - 8 души. Отдел „Местни
данъци и такси” – 9 души.
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Фиг. 15. Структура на община Айтос, Източник: Община Айтос
В състава на общинска администрация влизат още и човешки ресурси, работещи в
сферата на:
• Култура - 3 бр.
• Озеленяване - 4 бр.
• Чистота - 6 бр.
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• Физ. култура и спорт - 2,5 бр.
• Опазване на обществения ред и общинското имущество - 5 бр.
• Общински пазар - 2 бр.
• Общински паркинги и пътна сигнализация - 4 бр.
• Зоопарк - 8 бр.
• Дейност по отбраната - 6 бр.
Общата численост на персонала на община Айтос е 137,5 души.
Важно условие за ефективно функциониране и модернизацията на една
администрация е техническата обезпеченост.
Администрацията на община Айтос се помещава в една сграда в гр. Айтос, която
е с 40 стаи. Също така общината разполага и с 16 административни сгради, в които са
разположени кметствата; с Общински център за социални и здравни услуги, към който
функционират два дневни центъра: за работа с деца и младежи с увреждания и за
възрастни с увреждания; и с Център за услуги и информация на гражданите.
Сградата на общината е оборудвана с единна информационна система – 60
компютъра в мрежа, от които 2 сървъра. Общинската администрация разполага и с пет
мултифункционални устройства; 10 принтера; четири скенера; и два факса.
В общината е изпълнен проект, по който е извършен функционален анализ на
администрацията. По време на неговото изпълнение са идентифицирани някои
слабости в структурата и работата на администрацията на община Айтос, които се
очаква да се адресират и капацитетът на общинската администрация да се повиши.
Според информация от годишните доклади за изпълнение на ОПР 2007 – 2013 г.
ежегодно се провеждат обучения на служителите, което допринася за повишаване на
техните професионални умения и квалификация.
Следвайки политиката на Европейската Комисия за учене през целия живот, е
препоръчително обучението на човешките ресурси да продължи и през следващия
програмен период, което ще допринесе и за ефективното изпълнение на ОПР
2014 - 2020 г.
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11. SWOT анализ на община Айтос
СИЛНИ СТРАНИ
Благоприятното географско и
транспортно-географско
местоположение - фактор за
развитието на интеграционни
процеси;
Плодородните почви и добри
климатични условия за развитие на
селскостопански производства
Предпоставки за развитие на
туризъм и за предлагане на
туристически продукт;

СЛАБИ СТРАНИ
Туристическата инфраструктура е
недостатъчна;
Геокултурният потенциал на
територията не е използван адекватно.
Няма стратегия, адекватна на
демографските изменения и
съотношенията в нейната динамика.
Липсата на капацитет в част от
фирмите за подготовка на проекти и
програми, ограничава привличането
на инвестиции и високи технологии по

Ниско ниво на замърсяване на

линия на европейски и други

въздуха, водите и почвите;

донорски програми.

Опит в изработване и реализация
на програми и проекти;
Осъзната е необходимостта от
хоризонтално сътрудничество и
солидарност при решаване на общи
проблеми;
Близост до Черноморското
крайбрежие.
Сравнително добро състояние на
образователната инфраструктура

Недостатъчно утилизиране на
културното наследство;
Население с нисък образователен
ценз;
Отрицателен механичен прираст
на населението;
Недостиг на специалисти в
сферата на здравеопазване;
Лошо състояние на материалната
база в здравеопазването;

по отношение на материално –
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техническата база;
Добре развита социалната

Липса на пречиствателна станция
за отпадни води (ПСОВ);

инфраструктура;
Богато културно наследство;
Активна администрация.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Обединяването на усилията на
общината със съседни общини за
подготовка на програми и проекти,

Задълбочаването на световна

увеличава шансовете за финансово

финансова и икономическа криза

подпомагане по национални и

значително променя приоритетите на

европейски програми;

местните и общински власти;

Възможностите за развитие на
туризъм с комбиниране на туристически
пакети със съседни общини;
Възможности за производството на

Риск от влошаване на бизнес
средата в общината.
Подценяването на възможностите
за междуобщинска интеграция,

екологично чиста селскостопанска

намалява шансовете за по-ефективно

продукция и суровини;

използване на съществуващите

Използване на Структурните
фондове и Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони за
развитие на територията;
Обмен на добри практики,
междурегионално и международно

фондове;
Влошена образователна
структура;
Недостатъчното предлагане на
работни места за млада и
висококвалифицирана работна ръка;

партньорство в сферата на бизнеса,
културата, образованието и социалната
политика;
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Наличието на ресурси и
политическа воля;
Развитие и прилагане на ефективна
политика за повишаване на
образованието на населението;
Създаване на условия и
възможности за премахване на
отрицателния прираст на населението;
Анализ на нуждата от откриване на
още една детска ясла или дневен център;
Иницииране на интервенции за
привличане на лекари-специалисти на
ротационен принцип;
Разработване на проекти за
подобряване на материалната база в
здравеопазването;
Осигуряване на транспорт до
образователните институции на децата в
ученическа възраст;
Разработване на модерни
интервенции със спортна насоченост –
състезания, турнири и др., които да са
атрактивни за младите и децата;
Изграждане на ПСОВ.
Изграждане на цялостна
канализационна система;
Модернизиране на енергийната
мрежа;
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12. Визия, цели и приоритети за развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.
Визия за развитие
Визията за развитието на община Айтос отразява желаните промени и желаното
състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява мнението
на местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ
териториалната общност.
Община Айтос – проспериращ общински център и привлекателно място за живот,
инвестиции и бизнес, с висок стандарт на живот, съхранена природна, културна и
околна среда.
Визията за развитие на община Айтос ще бъде постигната чрез:
Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката;
Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;
Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с други източници;
Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса
на

планирането

и

програмирането,

ресурсно

осигуряване,

реализацията,

наблюдението и оценката;
Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия
на национално, регионално и локално равнище.
Във връзка с политиката за социално и икономическо развитие на общината,
което трябва да се базира на ясни цели и конкретни действия насочени към
превръщането и в устойчиво развиваща се общност са определени и приоритетните
области за бъдещи интервенции, които са насочени към:
Осигуряването на необходимите възможности за привличане на инвестиционни
ресурси и тяхната ефективна реализация в рамките на общината,
развитие на модерна компактна индустрия и съвременен агробизнес, генериращи
продукция с висока добавена стойност,
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подобряване на качеството на живот,
усъвършенстване на съществуващата бизнес инфраструктура и изграждане на нова
такава,
използване на потенциала на агломерационният ареал за генериране на заетост
подобряване на околната среда,
подобряване на административния капацитет на общинската администрация.
13. Стратегически цели и приоритети
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.
определя общата рамка и насоките за развитие на общината, съответстващи на целите и
приоритетите на по-високите нива и обуславящи постигането на устойчивост в
развитието на общинската териториална и социална общност.
Изготвянето и последващата реализация на Общинският план на община Айтос
за периода 2014 – 2020 са пряко свързани с:
Отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически
документи на страната за периода 2014-2020 г.;
Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на ЕС за
социално-икономическо сближаване и на регламентите на Структурните фондове.
Това е предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените приоритети и
мерки по линия на европейските фондове. Прилагане на подход на интеграция и
съгласуваност между отделните секторни направления в развитието на общината и
нейната територия, което е гаранция за постигане на синергичен ефект и
балансираност;
Прилагането и изпълнението на залегналите в Общинския план цели и мерки ще
гарантира значително увеличаване на равнището на социално-икономическо
развитие на общината и доближаване до средните социално-икономически
параметри на българските общини.
С оглед оценените нужди и желания на местната общност и в съответствие с
наличният потенциал, ресурси и специфични особености и тенденции в развитието на
общината, стратегическата рамка на настоящият стратегически документ се фокусира
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в четири основни тематични области, на чиято основа следва да се реализира
дефинираната по-горе Визия за развитие през следващият програмен период:
Социално – икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на
местната икономика и общината като цяло;
Състоянието на жизнената среда – природа, урбанизирана среда, инфраструктури и
разумно използване на териториалните, природни и човешки ресурси;
Специфичните характеристики на общината, нейните страни с потенциал за
развитие – историческо, културно наследство, образователен център и туристически
потенциал;
Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и
създаването на устойчиви сътрудничества.
Община Айтос

Област

РПР на ЮИР до

Национална

Национална

Бургас

2020

стратегия за

програма за

регионално

развитие

развитие до

България 2020

2020
Стратегическа

Приоритет 1:

Стратегическа

Стратегическа

Цел1.Повишаване

цел 1: Развитие

Създаване на

цел 1:

цел 1:

на жизнения

на

устойчив

Икономическо

Икономическо

стандарт чрез

сближаване на

сближаване в

конкурентоспособ

ЮИР на

европейски,

но образование и

конкурентоспос икономически
обна и модерна
икономика

растеж

междурегионално и национален и

обучение,

вътрешнорегионал

вътрешнорегион

създаване на

но

ален план чрез

условия за

ниво посредством

развитие на

качествена

използване на

собствения

заетост и

собствения

потенциал на

социално

потенциал

районите и

включване и

на района в

опазване на

гарантиране на

условията

достъпно и
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на щадящо

околната среда.

околната

качествено
здравеопазване

среда развитие

3.Повишаване на
конкурентоспособ
ността на
икономиката чрез
осигуряване на
благоприятна
бизнес среда,
насърчаване на
инвестициите,
прилагане на
иновативни
решения и
повишаване на
ресурсната
ефективност

Стратегическа

Приоритет 2:

Стратегическа

Стратегическа

Цел 2.Изграждане

цел 2:

Създаване и

цел 1, Приоритет

цел 1:

на

3. Развитие

Икономическо

инфраструктурни

Подобряване на развитие на
инфраструктур

модерна

на

сближаване в

мрежи,

ата на

инфраструктура

инфраструктурата

европейски,

осигуряващи

за

национален и

оптимални

опазване на

вътрешнорегион

условия за

околната

ален план чрез

развитие на

среда в

развитие на

икономиката и

Югоизточен

собствения

качествена и

район.

потенциал на

здравословна

районите и

околна среда за

общината и
опазване и
съхранение на
околната среда

Специфична
цел 4.
Изграждане на
съвременна
транспортнокомуникационна

опазване на
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инфраструктура

околната среда.

населението.

Стратегическа

Приоритет 5.

Стратегическа

Стратегическа

Цел 1.

цел 3:

Качествено

цел 2:

цел 2: Социално

Повишаване на

Социално

здравеопазване и Социално

сближаване и

жизнения

развитие и

развита мрежа от сближаване и

намаляване на

стандарт чрез

интеграция

социални услуги

намаляване на

регионалните

конкурентоспособ

междуобластните

диспропорции в

но

неравенства в ЮИР

социалната

чрез инвестиции в

сфера чрез

човешките ресурси

създаване на

и

условия за

подобряване на

развитие и

социалната

реализация на

инфраструктура

човешкия

Приоритет 6.
Модерно и
достъпно
образование,
развита култура,
спорт и туризъм

капитал.

образование и
обучение,
създаване на
условия за
качествена
заетост и
социално
включване и
гарантиране на
достъпно и
качествено
здравеопазване.

Стратегическа

Цел 1.

цел 3:

Повишаване на

Териториално

жизнения

сближаване и

стандарт чрез

териториалното

развитие на

конкурентоспособ

и подобряване

сближаване на

трансграничното, но образование

на

ЮИР

междурегионалн

и обучение,

административ

чрез използване на

ото и

създаване на

различните форми

транснационално условия

Стратегическа

Приоритет

цел 4:

Институционале

Повишаване на

н

капацитет

8. Стратегическа
цел 3:

– Развитие и

териториалното сред водещите в подобряване на
сътрудничество

страната
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ния капацитет

на

то

за качествена

териториалното

сътрудничество.

заетост и

сътрудничество –

социално

трансгранично,

включване и

транснационално и

гарантиране на

междурегионално

достъпно и
качествено

Стратегическа

здравеопазване.

цел 2, Приоритет
3. Укрепване на
административния
капацитет на
местните и
регионалните
власти в
Югоизточен район

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния
потенциал
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор
Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Приоритет 1.2: Развитие на модерно земеделие
Мярка 1.2.1.:Развитие на растениевъдството
Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
99

Мярка 1.3.1.: Развитие на туризма
Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Айтос
като туристическа дестинация
Приоритет

1.4.:

Насърчаване

и

подпомагане

на

инвестиционната

активност
Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса
Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на
бизнеса
Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес
партньорства за развитие на ПЧП
Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване
и съхранение на околната среда
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата
Мярка 2.1.1: Модернизация и разширяване на местната транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването
на отпадните води
Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването
Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура
Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура
Мярка 2.1.6.: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура
Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в
общината
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
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Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности
Мярка 2.1.9.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради
Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух
Мярка 2.2.2.: Целесъобразно управление и ползване на водните ресурси и опазване
на чистотата им
Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците
Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината
Мярка 2.2.5.: Опазване на биоразнообразието
Мярка 2.2.6.: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване
използването на ВЕИ
Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до
тях
Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска
помощ и програми за здравна профилактика
Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до
дентално медицински услуги
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения
Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми
на заниманията на деца и младежи
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
101

Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от
местно значение и професии с трудова реализация
Мярка 3.2.4.: Допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване на
учебния процес
Мярка 3.2.5.: Развитие на спорта
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в
общината
Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на
други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда
Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
Мярка 3.4.1.: Подпомагане организирането на нови културните събития и
фестивали в общината
Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции в
общината
Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета й
Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в
общинската администрация
Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската
администрация
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество
Мярка 4.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини
за съвместна работа и участие в проекти
Мярка 4.2.2.: Развитие на международно сътрудничество

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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14. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на общинския план за развитие на
община Айтос 2014-2020 г.
Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в община Айтос през следващите
седем години. Таблицата изразява ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. Прогнозираният
общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни области от стратегията на ОПР. Средствата по всеки приоритет
да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. Адекватното планиране на финансовата таблица е
предпоставка за успешно и ефикасно управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства са
реалистично предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на Айтос за 2014-2020 и потенциала на община Айтос да
привлича и управлява средства от Оперативните програми.
Дейност

Срок на

Стойност

Източник

изпълнение

/хил.лв./

на средства
Средства от

Средства от

Фондове на ЕС,

Частни

общински

държавен

друга

източници

бюджет

бюджет

чуждестранна
помощ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на 2014 - 2020

11500

586.2

1579.5

9194.4

139.9

конкурентоспособна и модерна
икономика
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Приоритет 1.1: Развитие на икономиката

2014 - 2020

150

7.5

120

22.5

2014 - 2020

708

35.4

566.4

106.2

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма

2014 - 2020

10530

526.5

Приоритет 1.4.: Насърчаване и

2014 - 2020

112

16.8

2014 - 2020

56234

2811.7

2014 - 2020

52800

2014 - 2020

чрез използване на местния потенциал
Приоритет 1.2: Развитие на модерно
земеделие
1579.5

8424
84

11.2

5623.4

47798.9

0

2640

5280

44880

3434

171.7

343.4

2918.9

2014 - 2020

6946

353.3

688.6

5556.8

347.3

2014 - 2020

24

1.2

2.4

19.2

1.2

подпомагане на инвестиционната
активност
Стратегическа цел 2: Подобряване на
инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната
среда
Приоритет 2.1: Подобряване на
инфраструктурата
Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на
околната среда
Стратегическа цел 3: Социално
развитие и интеграция
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството
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на здравните услуги и достъпа до тях
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и

2014 - 2020

6412

320.6

641.2

5129.6

320.6

2014 - 2020

390

19.5

39

312

19.5

2014 - 2020

120

12

6

96

6

2014 - 2020

772

38.6

77.2

656.2

0

2014 - 2020

222

11.1

22.2

188.7

2014 - 2020

550

27.5

55

467.5

достъпа до образованието. Създаване на
благоприятна среда за реализация на
младото поколение
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството
на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния
статус на населението
Стратегическа цел 4: Повишаване на
териториалното сътрудничество и
подобряване на административния
капацитет
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството
на услугите, предоставяни от общината и
подобряване на капацитета й
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните
партньорства и международно
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сътрудничество
ОБЩО:

2014 - 2020

75452

3789.8

7968.7

63206.3

487.2

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
изпълнение на Договор № 13-13 23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд
107

15. Индикатори за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.
Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал
• Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;
• Брой организирани форуми за развитието на местния бизнес с акценти върху
иновациите.
Приоритет 1.2: Развитие на модерно земеделие
• Повишен годишен добив от зърнени, технически и фуражни култури в %;
• Повишен брой отглеждани животни в %;
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
• Брой участия в туристически борси;
• Брой проведени рекламни кампании за популяризиране на възможностите за
туризъм в общината.
Приоритет 1.4.: Насърчаване и подпомагане на инвестиционната активност
• Брой организирани и брой участия в бизнес-форуми, семинари, срещи за
създаване на партньорства с бизнеса в страната и чужди бизнес партньори;
• Брой проекти, осъществени с ПЧП в общината.

Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване
и съхранение на околната среда
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата
• Км. ремонтирана/рехабилитирана общинската пътна мрежа и градската улична
мрежа;
• Км. рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа;
• Км. изградена канализационна мрежа.
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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• Брой училища и детски градини, с извършен текущ ремонт на сградния фонд,
и/или подновено обзавеждане и оборудване;
• Брой здравни заведения с ремонт на сградния фонд и/или подновено
обзавеждането и оборудването;
• Брой социални заведения с осъществен ремонт и/или подобрена МТБ;
• Брой реставрирани/адаптирани недвижими културни ценности на територията
на общината;
Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда
• Кв.м. нови затревените площи в общината;
• Брой проведени информационни и образователни кампании;
• Брой топлинно санирани обществени сгради;
• Брой училища, детски заведения, сгради на общината и др. с внедрени модели за
ползване на алтернативни източници на енергия.
Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
• Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни
профилактични прегледи;
• Брой проведени информационни здравни кампании;
• Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни дентални
профилактични прегледи.
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване
на благоприятна среда за реализация на младото поколение
• Брой закупени компютърни конфигурации;
• Брой ученици, включени в провеждането на професионално насочване на всеки
ученик;
• Брой преподаватели, взели участие в обучения и допълнителна квалификация
• Брой училища с подобрени бази за спорт;
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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• Брой изградени спортни площадки в общината;
• Брой деца взели участие в спортни прояви;
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация
• Брой разкрити нови социални услуги;
• Брой безработни граждани, взели участие в обучения за придобиване на
професионална квалификация и преквалификация, съобразено с нуждите на
пазара на труда;
• Брой подпомогнати лица от групите в неравностойно положение за постигане на
лична реализация.
• Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен
бизнес.
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
• Брой проведени фестивали/културни събития;
• Брой новосъздадени фестивали и културни събития;
• Брой съвместни проекти на културни институции на територията на общината;

Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината
и подобряване на капацитета й
• Брой служителите на общинска администрация, участвали в обучения за
повишаване на капацитета и работната култура;
Приоритет 4.2.: Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество
• Брой проведени срещи и форуми със съседни общини за създаване на връзки;
• Брой осъществени съвместни проекти със съседни общини;
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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• Брой международни проекти за обмяна на опит и добри практики, в които
участва общината.
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие
обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на
информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство на всички етапи
на изпълнение.
В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите на отговорно и
добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
осъществяване

на

управленските

функции,

предотвратяване

и

корекция

на

нередностите при изпълнението на конкретните дейности.
Системи за управление и контрол.

1.

Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. От
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи
досегашните задължения и капацитет на общинската администрация.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да бъде формална.
Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните партньори е
необходимо условие за реализация на предприетите мерки и проекти. Наличието или
липсата на идеи, компетенции, мотивация и финансов ресурс се съдържа в местната
власт. Освен това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на общия
капацитет на общинската администрация, както и на партньорите на общинското
развитие.
Изпълнението на общинския план ще се реализира чрез два взаимосвързани
подхода. Първият основен подход е чрез включване на мерки и интервенции в проекти
за кандидатстване по Оперативните програми през 2014-2020 г.
Вторият основен източник е чрез мотивиране действията на местната власт в
партньорство с частния бизнес и неправителствения сектор да реализира друга част от
мерките и проектите със собствени средства.
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е основата за
постигането на резултати по реализацията на плана чрез двата източника.
Органът за управление /Кметът на общината/ е отговорен за:
Организацията и координацията на системата за събиране на статистическа
и финансова информация за изпълнението на плана;
Организацията и контролната дейност по изпълнението на Програмата за
реализация на Общинския план за развитие;
Изготвянето и представянето на годишни доклади и заключителен доклад за
изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие
за одобряване от Общински съвет;
Организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия
напредък при изпълнението на целите и приоритетите;
Ефективното финансово управление и контрол;
Координацията и съответствието със секторни политики на местно,
областно/регионално и национално ниво;
Спазването на съответното законодателство, нормативната уредба и
методическите указания на компетентните органи;
Осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за развитие
както и на действията по реализацията му.
В своята дейност Кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска
администрация. Специализираните звена на общинската администрация са отговорни
за оперативното управление на плана - административно и финансово управление,
финансов контрол и вътрешен одит.

2.

Мерки за консултиране на партньорите.

Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването
на Общинския план за развитие, неговото управление, актуализация, наблюдението и
оценката на постигнатите резултати.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
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Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на
общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за
успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
основни участници – местни власти, социални партньори, неправителствени
организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация.
Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща актуализация
на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и
дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
3.

Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.

Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,
необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работа по
изпълнение на Общинския план за развитие. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и изпълнява
основна функция: обратна връзка по предотвратяване на рисковете пред изпълнението
на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничаване между мониторинг и оценка,
може да се каже, че "оценката започва там, където свършва мониторингът". Оценката
се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато мониторингът е
насочен главно към ресурсите, трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна
дейност, докато оценяването е не постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава
информация, докато оценката "преценява" тази информация.
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на
Общинския план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение,
назначена със заповед на Кмета. Функциите по наблюдението обхващат:
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Разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
Периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
Анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и
степента на постигане на интервенциите;
Разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
Ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в
Общинския съвет;
Разглеждане предложения за преразпределение на средствата по приоритетите,
целите и мерките;
Предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или
подобряване на управлението му.
Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния
доклад за изпълнение на плана.
Докладите съдържат информация за:
промените в социално-икономическите условия и секторните политики за
развитие на местно, регионално и национално ниво;
постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и
индивидуалните проекти и схеми за подпомагане;
финансовото изпълнение на проектите;
действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на плана включващи:
мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми
за събиране на данни;
преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
мерките за осигуряване на публичност
мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните
политики и програми.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
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територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност
за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на
междинна /през 2017 г. и последваща/заключителна /до средата на 2022 г./ оценка,
както и оценки по отделни теми или проекти.
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да остане
относително "твърд" в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав - по
отношение на мерките и интервенциите.
При актуализацията на Общинския план трябва да се взимат под внимание:
Промените в националната законодателна рамка;
Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от
кохезионната политика на ЕС;
Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на
регионалното развитие;
Подобряване на връзките с оперативните програми;
Актуализация на Областна стратегия за развитие.
Необходимо е да се отчитат и промените на местно ниво като:
Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социалноикономическите условия в община Айтос, област Бургас и ЮИР;
Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз
основа на индикаторите за наблюдение;
Предприетите от органите на местната власт и местното самоуправление
действия с цел осигуряване на ефективност при изпълнението на ОПР
включващи: утвърдените механизми за наблюдение и контрол; идентифицирани
проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ОПР и предприети мерки за
тяхното преодоляване; осигуряването на информация и публичност при
изпълнението на ОПР; постигнато ниво на съответствие на ОПР със секторните
политики, планове и програми на територията на общината; прилагането на
принципа на партньорството и др.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
115

16. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се
основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и
заинтересованите страни във всичките му етапи. Подходът за осъществяване на този
процес може да бъде формален и неформален. При формалния подход гражданското
участие и взаимодействието на управляващите със заинтересованите страни се
основава на законова регламентация – кой, как и къде може да участва, докъде се
простират правата на участниците и какви административни действия ще предизвика
тяхното участие. При неформалния подход участието не е твърдо регламентирано и
може да бъде структурирано и реализирано по различен начин в зависимост от
условията, желанието и разбирането на управляващите и активността на гражданите.
Действията им се основават на партньорство и съвместно вземане на решения.
Необходими

предпоставки

за

успешно

включване

на

всички

заинтересовани страни
Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;
Предоставяне на актуална и разбираема предварителна информация по темите за
дискусия;
Осигуряване на равен достъп и представителство на всички заинтересовани
обществени групи;
Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите
решения и политики;
Сътрудничество с всички на принципа на равнопоставеност и зачитане на
гражданските права.
Етапи на процеса
Включването на заинтересованите страни в планирането и програмирането
преминава през етапите:
Информиране - първият, основополагащ етап от процеса на планиране, който
цели да информира хората за това, което предстои и да ги насърчи да участват.
Формите

и

начините

за

информиране

могат

да

бъдат

най-разнообразни:
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информационни срещи с гражданите и заинтересованите страни, фокус-групи,
дискусионни форуми, прес – конференции; публикации в медиите и в интернет,
разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати, транспаранти и др.
Консултиране - етап от планирането, в който гражданите и заинтересованите
страни са поканени да коментират намерението на управляващите да осъществят
процес на планиране и да споделят мнения относно предложения подход на работа.
Подходящи форми и начини за консултиране: работни срещи, граждански панели,
проучване на мнения – интервюта и др.
Вземане на съвместни решения – това е един от най-важните етапи, при който
заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формулиране на общи
решения. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: публично
обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”, „конференция на бъдещето“,
„планиране с участие – смесени работни групи”.
Изпълнение на решенията (съвместни действия) - това е етапът на
изпълнението, в който управляващите и гражданското общество предприемат
съвместни действия за реализирането на конкретни дейности или инициативи:
обществено значими проекти, кампании в полза на околната среда, децата или хората с
увреждания, подготовка на терени за зелени площи или залесяване, организиране на
конференции, културни или спортни събития и др.
Наблюдение и оценка на изпълнението - заключителен етап от участието, в
който освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва да бъдат
включени и представители на гражданите и заинтересованите страни, участвали в
етапите на планиране и изпълнение. За тази цел могат да се сформират смесени групи
за мониторинг и оценка, обществени съвети, комисии и др.
Някои подходи за вземане на съвместни решения
Обща характеристика на представените по-долу подходи е, че при всички тях се
търсят съвместни, общи решения чрез постигане на консенсус между различните
заинтересовани страни.
Кръгла маса. Кръглата маса е открита обществена дискусия, водена от
професионален модератор. Важна предпоставка за успеха на кръглата маса е
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различните групи участници да бъдат поставени при равни условия. Кръглата маса
цели дългосрочни решения и устойчиви резултати по конкретна тема. По време на
дискусията се води протокол, който е публичен и общодостъпен;
Обществен форум. Форумът е цикъл от структурирани обществени дискусии
(форум-сесии) между равнопоставени участници, които са разпределени по работни
маси

в

зависимост

от

своята

професионална

или

социална

принадлежност

(администрация, бизнес, култура, образование, млади хора, малки населени места и
др.). Освен това в залата трябва да има достатъчно места за наблюдатели на процеса и
представители на медиите. Дискусията се води от външен професионален модератор, а
организацията на процеса се осъществява от местен екип - инициативна група. По
време на всяка форум–сесия се води протокол, който е на разположение на всички,
които проявяват интерес. Задължителни принципи на обществения форум са:
откритост, спазване на правилата за работа, прозрачност и публичност, консенсус при
вземане на решенията, които са задължителни за всички и подлежат на изпълнение и
контрол.
Конференция на бъдещето. Конференцията на бъдещето е структурирана и
динамична обществена дискусия, която се провежда еднократно, но продължително (12 дни) и цели да очертае дългосрочна перспектива за развитие и да инициира процес за
промяна чрез общо разбиране за действителната ситуация и формулиране на обща
визия, цели и идеи за проекти. Целият процес се ръководи от външен, професионален
модератор и се отразява във фото-протокол, който след конференцията се изпраща на
всички участници. Резултатите са: формиране на обща, споделена от всички визия,
цели и проектни предложения с участието на представителите на съответната общност.
Планиране с участие. Планирането с участие е продължителен и комплексен
процес (8-10 месеца), който обикновено се осъществява с участието на ключови
заинтересовани страни и с подкрепа от външни експерти. Процесът се управлява от
отговорните институции и се основава на партньорство и участие на всички
заинтересовани страни и личности. Освен време са необходими определени ресурси и
план за действие. Координацията на процеса се осъществява от Управляваща група, в
която се включват отговорни представители на инициаторите, а по отделните теми/
сектори се сформират работни групи, в които участват както експерти от съответната
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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институция, така и представители на заинтересованите страни с опит и експертиза по
темата.
Важни принципи и правила за работа в процеса на включване на гражданите и
прилагане на принципа на партньорството:
Преди включване на гражданите и заинтересованите страни в планирането и
програмирането на развитието е необходимо да има ясна цел и добра предварителна
подготовка;
Важно е да има предварително разработен план за работа, с ясно дефинирани
цели и етапи на процеса, участници, форми и подходи на работа, очаквани
продукти и резултати и процедури за тяхното обществено одобрение и
приемане;
Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим
предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове;
Всички заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но
участието им е доброволно;
На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички участници и
заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати.
Информация и публичност
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези действия, за
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях,
както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към:
Широката общественост;
Потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;
Лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални проекти;
Осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13
23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
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17. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение,
съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.
Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява конкретния начин за осъществяване на
неговите стратегически предложения. Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и
проектите от съдържанието на ОПР. Включена е възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата
система за наблюдение, оценка и актуализация на плана.

Мярка / дейност

Проектна

Година на

Стойност

Източник

готовност

реализация

/хил.лв./

на средства

/ срок на
изпълнение

Общински Държавен Фондове на

Частни

бюджет

източници

бюджет

ЕС, друга
чуждестранна
помощ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
Общо

-

2014 - 2020

11500

√

√

√

√

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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Приоритет 1.1: Развитие на

-

2014 - 2020

150

√

√

√

√

√

√

икономиката чрез използване на
местния потенциал
Мерки
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на

-

2014 - 2020

30*

частния сектор
25

Проекти:
Разработване на общинска програма за

не

2014 - 2020

10

√

√

√

не

2014 - 2020

10

√

√

√

не

2014 - 2020

5

√

√

√

не

2014 - 2020

0

√

не

2014 - 2020

0

√

насърчаване и подкрепа развитието на
МСП
Промоциране на утвърдените предприятия
в общината
Създаване на бизнес справочник в
интернет страницата на общината
Провеждане на периодични срещи с
бизнеса за информиране относно
общински проекти
Организиране на периодични форуми за
развитието на местния бизнес с акценти
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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върху иновациите
Стимулиране създаването на клъстери,

не

2014 - 2020

0

√

-

2014 - 2020

120*

√

√

ориентирани към традиционните отрасли
Мярка1.1.2.: Подпомагане
предоставянето на бизнес услуги,
свързани със стартиране на нов бизнес
и/или създаването на нови работни
места
100

Проекти:
Създаване на консултативен център за

не

2014 - 2020

50

√

√

не

2014 - 2020

50

√

√

не

2014 - 2020

0

√

предоставяне на бизнес услуги
Намаляване на административните
процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране
на дейността
Популяризиране на данъчните
преференции и облекчения, които могат да
се ползват при наемане на лица от
определени рискови групи на пазара на
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
изпълнение на Договор № 13-13 23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд
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труда

Посредничество и улесняване

не

2014 - 2020

-

2014 - 2020

√

0

предоставянето на разрешителни, достъп
до стопанска площ
Приоритет 1.2: Развитие на модерно

708

√

√

√

√

√

√

√

√

земеделие
Мерки
Мярка 1.2.1.:Развитие на земеделието

-

2014 - 2020

60

Проекти:
Стимулиране на отглеждането на

72*

не

2014 - 2020

0

√

не

2014 - 2020

50

√

традиционните за общината зърнени,
технически и фуражни култури
Стимулиране на създаването на мрежа за
консултации и обмяна на опит за млади
фермери

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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съюз чрез Европейския социален фонд
123

Стимулиране развитието на биоземеделие
Мярка 1.2.2.: Развитие на

не

2014 - 2020

10

√

√

√

-

2014 - 2020

636*

√

√

√

животновъдството
530

Проекти:
Стимулиране на отглеждането на

не

2014 - 2020

10

√

√

√

не

2014 - 2020

20

√

√

√

не

2014 - 2020

500

√

√

√

-

2014 - 2020

10530

√

√

√

√

√

√

традиционните за общината животни
Стимулиране увеличението на броя на
животните и нивото на селекционната
дейност за повишаване на продуктивни
показатели в животновъдството
Обособяване на Зона за отглеждане на
животни върху част от имот №139029,
целият с площ 550,643 дка, с НТП
„пасище, мера”, находящ се в м. „Татарски
ниви” по КВС на гр. Айтос
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма

Мерки
Мярка 1.3.1.: Развитие на туризма

-

2014 - 2020

10350*

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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8625

Проекти:
да

2014 - 2020

2125

√

√

√

да

2014 - 2020

1000

√

√

√

да

2014 - 2020

1000

√

√

√

„Алея на старите занаяти гр. Айтос”

не

2014 - 2020

500

√

√

√

Градски парк

не

2014 - 2020

1500

√

√

√

Комплексен проект за интегриране на

не

2014 - 2020

1500

√

√

√

„Изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих в лесопарк ''Славеева
река'', гр. Айтос и подобряване на
транспортно – комуникационните
характеристики на довеждащата
инфраструктура и оформяне на подход за
посетителите на парка“.
«Oсновен ремонт, реконструкция и
разширение на Зоопарк в Лесопарк гр.
Айтос» - I етап
«Oсновен ремонт, реконструкция и
разширение на Зоопарк в Лесопарк гр.
Айтос» - II и III етап

съществуващ открит плувен басейн за
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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създаване на център за отдих и
развлечения.
да

2014 - 2020

1000

2014 - 2020

180*

√

√

√

Проект - Язовир „Парка”
Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова
политика за популяризиране на Айтос
като туристическа дестинация
150

Проекти:
Изработване на нова маркетингова

не

2014 - 2020

50

√

√

√

не

2014 - 2020

50

√

√

√

не

2014 - 2020

50

√

√

√

стратегия, издаване на брошури, направата
на нарочни сувенири, свързани със
събития от историята и културата на града,
филми, и други
Провеждане на рекламни кампании за
популяризиране на възможностите за
туризъм в общината
Представяне на община Айтос в
туристически сайтове или създаване на
сайт на община Айтос като туристическа
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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дестинация / след проучване и преценка/

Приоритет 1.4.: Насърчаване и

-

2014 - 2020

112

√

√

√

подпомагане на инвестиционната
активност
Мерки
Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за

2014 - 2020

100*

√

√

2014 - 2020

0

√

√

√

√

√

локализация на бизнеса
Мярка 1.4.2.: Активно участие на

-

общинската администрация като
партньор на бизнеса
0

Проекти:
Подкрепа от страна на общината за

не

2014 - 2020

0

√

-

2014 - 2020

12*

√

създаването на партньорства с бизнеса в
страната чрез побратимяване с общини от
държави на ЕС.
Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции
чрез установяване на трайни бизнес
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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партньорства за развитие на ПЧП

10

Проекти:
Създаване/разширяване на контактите с

не

2014 - 2020

10

√

не

2014 - 2020

0

√

√

√

чужди бизнес партньори чрез организиране
и участие в бизнес-форуми, семинари,
срещи
Създаване и развитие на ПЧП за съвместно
участие в проекти за икономическо
развитие

Мярка / дейност

Проектна

Година на

Стойност

Източник

готовност

реализация

/хил.лв./

на средства

/ срок на
изпълнение

Общински Държавен Фондове на

Частни

бюджет

източници

бюджет

ЕС, друга
чуждестранна
помощ
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Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и съхранение на околната среда

Общо

Приоритет 2.1: Подобряване на

-

2014 - 2020

-

2014 - 2020

√

√

√

52800

√

√

√

21924*

√

√

√

56234

инфраструктурата
Мерки
Мярка 2.1.1: Модернизация и

-

2014 - 2020

разширяване на местната транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, публичен
транспорт
18270

Проекти:
Реконструкция на улици „Станционна”,

да

2014 - 2020

1600

√

√

√

не

2014 - 2020

3000

√

√

√

„Паскал Янакиев”, „Димчо Карагьозов” и
„Цар Освободител”, гр. Айтос
Реконструкция на улици „Братя
Миладинови”, „Бяло море”, „Паркова”,
„Софроний”, „Трайко Китанчев”,
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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„Богориди”, гр. Айтос

„Реконструкция на път за Дом за стари хора”

не

2014 - 2020

120

√

√

√

„Възстановяване на улични и тротоарни

не

2014 - 2020

500

√

√

√

не

2014 - 2020

500

√

√

√

не

2014 - 2020

500

√

√

√

да

2014 - 2020

3740

√

√

√

настилки на с. Карагеоргиево” (след
изграждане на улична канализационна
мрежа)
„Възстановяване на улични и тротоарни
настилки на с. Мъглен” (след изграждане на
улична канализационна мрежа)
„Възстановяване на улични и тротоарни
настилки на с. Тополица” (след изграждане
на улична канализационна мрежа)
«Реконструкция на общински път BGS1004/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополицаграница община /Айтос-Карнобат/-Кликач/I-6/»
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„Подобряване на уличните настилки на

да

2014 - 2020

1330

√

√

√

да

2014 - 2020

1180

√

√

√

населените места в община Айтос” Подобект
1: Улици с. Поляново; Подобект 2: Улици с.
Малка поляна
„Подобряване на уличните настилки на с.
Пещерско, община Айтос”
Основен ремонт път с. Мъглен – с. Черна

не

1000

могила
Реконструкция на път Тополица – местност

не

2014 - 2020

1200

√

√

√

не

2014 - 2020

800

√

√

√

„Основен ремонт на Автогара, гр. Айтос”

не

2014 - 2020

200

√

√

√

„Реконструкция на улици „Илинденци” и

не

2014 - 2020

200

√

√

√

не

2014 - 2020

200

√

√

√

не

2014 - 2020

2000

√

√

√

„Бяла река”
Основен ремонт път с. Черноград – с.
Раклиново

„Струма” в гр. Айтос, община Айтос.”
„Реконструкция на улични настилки в село
Лясково, община Айтос”
ОБХОДЕН ПЪТ (Провадия-Варна)
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Ремонт и реконструкция пътя до местност

не

2014 - 2020

-

2014 - 2020

200

√

√

√

√

√

√

Трите братя
Мярка 2.1.2: Подобряване на

24444*

водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води
20370

Проекти:
„Довършване улична канализация на

да

2014 - 2020

380

√

√

√

да

2014 - 2020

680

√

√

√

да

2014 - 2020

1780

√

√

√

да

2014 - 2020

400

√

√

√

да

2014 - 2020

360

√

√

√

да

2014 - 2020

580

√

√

√

с. Карагеоргиево”
„Довършване улична канализация на
с. Мъглен”
„Довършване улична канализация на
с. Тополица”
„Довършване на домови отклонения за
улична канализация на с. Карагеоргиево”
„Довършване на домови отклонения за
улична канализация на с. Мъглен”
„Довършване на домови отклонения за
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улична канализация на с. Тополица”
„Изграждане на ПСОВ в с. Мъглен”

не

2014 - 2020

500

√

√

√

„Изграждане на ПСОВ в с. Карагеоргиево”

не

2014 - 2020

500

√

√

√

„Изграждане на ПСОВ в с. Тополица”

да

2014 - 2020

500

√

√

√

«Улична водопроводна мрежа в с. Мъглен,

да

2014 - 2020

2760

√

√

√

да

2014 - 2020

4030

√

√

√

да

2014 - 2020

3000

√

√

√

Изграждане на ЛПСОВ в с. Съдиево

не

2014 - 2020

500

√

√

√

Допълнително водоснабдяване на с. Чукарка

да

2014 - 2020

1000

√

√

√

да

2014 - 2020

3200

√

√

√

Община Айтос»
«Улична водопроводна мрежа в с.
Карагеоргиево, Община Айтос»
„Изграждане на улична канализационна
мрежа в с. Съдиево»

от деривация „Камчия”
Закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо по битови отпадъци в
землището на с. Лясково и в землището на
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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гр. Айтос

Реконструкция на канализация на улица

не

2014 - 2020

200

√

√

√

-

2014 - 2020

50

√

√

√

-

2014 - 2020

480*

√

√

√

"Еделвайс", гр. Айтос
Мярка 2.1.3.: Подобряване на
електроснабдяването на общината
Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието
и МТБ на образователната
инфраструктура
400

Проекти:
«Изграждане на детски площадки в детските

не

2014 - 2020

200

√

√

√

не

2014 - 2020

200

√

√

√

-

2014 - 2020

1440*

√

√

√

√

√

√

градини на територията на община Айтос”
Реконструкция на детска градина в с.
Караново.
Мярка 2.1.5.: Модернизация на МТБ на
здравната инфраструктура
1200

Проекти:
„Прилагане на енергийно - ефективни мерки

да

2014 - 2020

1200

в Медицински център I, гр. Айтос”
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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„Вътрешно преустройство на МБАЛ – Айтос

да

2014 - 2020

400

√

√

√

-

2014 - 2020

1560*

√

√

√

и обособяване на отделенията”
Мярка 2.1.6.:Модернизация на МТБ на
социалната инфраструктура
1300

Проекти:
„Ремонт на Старчески дом, гр. Айтос”

да

2014 - 2020

100

√

√

√

Преустройване на закритите училища на

не

2014 - 2020

1000

√

√

√

не

2014 - 2020

200

√

√

√

-

2014 - 2020

1656*

√

√

√

територията на общината
„Реконструкция на „Младежки дом” в село
Тополица, община Айтос.”
Мярка 2.1.7: Модернизация на МТБ на
културната инфраструктура в общината
1380

Проекти:
Подобряване на средата и достъпа до

не

2014 - 2020

400

√

√

√

не

2014 - 2020

590

√

√

√

културни услуги в Народно читалище
"Пробуда - 1929" - село Мъглен, община
Айтос."
„Подобряване на средата и достъпа до

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
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културни услуги в Народно читалище
„Наука – 1927” - село Чукарка, община
Айтос”
„Внедряване на енергийно ефективни мерки

не

2014 - 2020

190

√

√

√

да

2014 - 2020

200

√

√

√

-

2014 - 2020

246*

√

√

√

в Народно читалище „Васил Левски 1869”
гр. Айтос”
Основен ремонт на читалища на територията
на община Айтос
Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на
недвижимите културни ценности
205

Проекти:
„Спасителни разкопки на тракийска могила

не

2014 - 2020

5

√

√

√

не

2014 - 2020

100

√

√

√

в местността „Чеменлията” край гр. Айтос,
община Айтос”
„Адаптиране на антично селище в
местността „Балар чешма” край гр. Айтос за
туристически посещения.”
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„Възстановяване на антична крепост

не

2014 - 2020

100

√

√

√

-

2014 - 2020

1000*

√

√

√

-

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

„Аетос” край гр. Айтос и създаване на
музейна експозия към нея, с цел
превръщането им в привлекателна
туристическа дестинация.”
Мярка 2.1.9.: Модернизация на МТБ на
административни сгради
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда

3434

Мерки
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на

-

2014 - 2020

24*

атмосферния въздух
20

Проекти:
Внедряване на електрически метачки за

не

2014 - 2020

-

2014 - 2020

20

√

√

почистване на улиците в града
Мярка 2.2.2.: Целесъобразно управление и

1620*

√

√

√

ползване на водните ресурси и опазване
на чистотата им
Проекти:

1350
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Корекция и изграждане на пасарелки и

да

2014 - 2020

600

√

√

√

да

2014 - 2020

120

√

√

√

да

2014 - 2020

200

√

√

√

да

2014 - 2020

90

√

√

√

да

2014 - 2020

110

√

√

√

да

2014 - 2020

150

√

√

√

да

2014 - 2020

80

√

√

√

-

2014 - 2020

√

√

√

водостоп на „Западно дере”, с.
Карагеоргиево
Изграждане на плочест водостоп и
продълбочаване на дерето в с. Мъглен
Възстановяване на три броя водостоци по
общински път 70199, с. Мъглен – с. Черна
могила
Почистване на коритото на източно дере и
укрепване устойте на мостови съоръжения
на дерето в с. Карагеоргиево
Аварийно възстановяване мостово
съоръжение, с. Черна могила
Възстановяване на два броя водостоци по
общински път 70195 гр. Айтос – с.
Дрянковец
Възстановителни работи по коритото на дере
в регулацията на с. Поляново
Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението

100*
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на отпадъците
Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената

-

2014 - 2020

600*

√

√

√

система в общината
500

Проекти:
„Зелена община” - поддържане на зелените

не

2014 - 2020

-

2014 - 2020

10

√

√

√

-

2014 - 2020

1080*

√

√

√

500

√

√

площи, паркове, детски площадки
Мярка 2.2.5.: Опазване на
биоразнообразието
Мярка 2.2.7.: Подобряване на
енергийната ефективност и разширяване
използването на ВЕИ
900

Проекти:
Саниране на ЦДГ «Радост”, гр. Айтос

не

2014 - 2020

300

√

√

√

„Внедряване на енергийно ефективни мерки

не

2014 - 2020

400

√

√

√

и локално отоплителна инсталация в „ЦДГ
Детелина” - село Тополица, община Айтос.”
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„Внедряване на енергийно ефективни мерки,

не

2014 - 2020

200

√

√

√

подобряване на средата и достъпа до
културни услуги в Народно Читалище
„Пробуда” – с. Пирне, община Айтос”

Мярка / дейност

Проек

Година

Стойн

Източник

тна

на

ост

на средства

готовн

реализа

/хил.л

ост

ция /

в./

Общин Държа

Фондове

Частни

ски

вен

на ЕС,

източн

срок на

бюдже

бюдже друга

изпълн

т

т

ици

чуждестр

ение

анна
помощ

Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
Общо

-

2014 -

6946

√

√

√

√

√

√

√

√

2020
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и
достъпа до тях

-

2014 -

24

2020
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Мерки
Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и

-

специализирана медицинска помощ и програми за здравна

2014 -

√

√

10

√

√

√

12*

√

√

√

10

√

√

√

6412

√

√

√

100

√

√

√

12*

√

√

2020

профилактика
10

Проекти:
Провеждане на безплатни профилактични прегледи на социално

не

слаби български граждани от специализиран медицински персонал
Мярка 3.1.2.:Повишаване на здравната култура и подобряване

2014 2020

-

на достъпа до дентално медицински услуги

2014 2020

10

Проект:
Провеждане на безплатни дентални профилактични прегледи на

не

социално слаби български граждани

2014 2020

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до

-

образованието. Създаване на благоприятна среда за реализация

2014 -

√

2020

на младото поколение
Мерки
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните
заведения

-

2014 2020
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Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и

-

извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи

2014 -

√

√

10

√

√

√

50

√

√

√

120*

√

√

√

50

√

√

√

50

√

√

√

120*

√

√

√

√

√

√

2020
60

Проекти:
„Всички заедно творим” – под формата на общо училищен празник

√

72*

не

2014 2020

„Спортен уикенд”

не

2014 2020

Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение

-

към професии от местно значение и професии с трудова

2014 2020

реализация
100

Проекти:
Център за обучение и преквалификация на кадри в сферата на

не

туризма
ПГ по селско стопанство – подготовка на кадри и адаптиране на

2020
не

обучението към съвременните нужди
Мярка 3.2.4.: Допълнителна квалификация на преподавателите

2014 -

2014 2020

-

за подобряване на учебния процес

2014 2020

100

Проекти:
”Повишаване на квалификацията на учителите на територията на

не

2014 -

100

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в
изпълнение на Договор № 13-13 23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд
142

общината”

2020

Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта

-

2014 -

√

√

√

√

2500

√

√

√

√

500

√

√

√

1000

√

√

√

1000

√

√

√

390

√

√

√

√

240*

√

√

√

√

6000*

2020
5000

Проекти:
„Реконструкция и разширяване на зала за спортни игри, находяща

не

се в градска градина, гр. Айтос”

2014 2020

«Реконструкция на спортен комплекс, кв. 21б”

да

2014 2020

„Реконструкция на спортен комплекс, находящ се в УПИ I, кв. 50,

не

гр. Айтос”

2014 2020

«Изграждане на спортни площадки в училищата на територията на

не

община Айтос”

2014 2020

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги

-

и интегриране на групи в социална изолация

2014 2020

Мерки
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови
социални услуги в общината

-

2014 2020
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200

Проекти:
Разкриване на социална услуга "Защитено жилище за хора с

не

умствена изостаналост"

2014 -

100

√

100

√

2020

Разкриване на социална услуга "Център за обществена подкрепа"

не

2014 2020

Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на

-

трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно

2014 -

50

√

√

√

100

√

√

√

√

120

√

√

√

√

20

√

100

√

2020

положение на пазара на труда
Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната

-

безработица

2014 2020

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на

-

населението

2014 2020

Мерки
Мярка 3.4.1.: Подпомагане организирането на нови културните

-

събития и фестивали в общината
Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на
културните институции в общината

2014 -

√

2020
-

2014 -

√

√

2020
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Мярка / дейност

Проектна

Година на

Стойност

Източник

готовност

реализация /

/хил.лв./

на средства

срок на
изпълнение

Общински

Държавен

Фондове на ЕС,

Частни

бюджет

бюджет

друга

източници

чуждестранна
помощ
Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и подобряване на административния капацитет
Общо
Приоритет 4.1.: Подобряване

-

2014 - 2020

-

2014 - 2020

772

√

√

√

222

√

√

162*

√

√

качеството на услугите,
предоставяни от общината и
подобряване на капацитета й
Мерки
Мярка 4.1.1.:

-

2014 - 2020

Усъвършенстване
организацията на управление
и работа в общинската
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администрация

135

Проекти:
Предоставяне на качествени

не

2014 - 2020

50

√

√

не

2014 - 2020

85

√

√

-

2014 - 2020

60*

√

√

√

√

административни услуги
Повишаване компетенциите на
администрацията на община
Айтос за подобряване на нейната
ефективност“
Мярка 4.1.2.: Повишаване
квалификацията и уменията
на общинската администрация
50

Проекти:
„Специализирани обучения на
административните
за

повишаване

професионалната

не

2014 - 2020

50

служители
на
им

квалификация”
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Приоритет 4.2. Стимулиране

-

2014 - 2020

550

√

√

√

на местните партньорства и
международно сътрудничество
Мерки
Мярка 4.2.1.: Създаване и

-

2014 - 2020

50*

√

√

√

-

2014 - 2020

500*

√

√

√

утвърждаване на трайни
връзки със съседните общини
за съвместна работа и участие
в проекти
Мярка 4.2.2.: Развитие на
международно сътрудничество
*Забележка: Сумите на ниво мярка са с включен ДДС.
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Приложение 1 Паметници на културата

В град Айтос
Обект

Вид

Къща на наследници на Фоти Симеонов
Къща на Йорданка Петрова Зумпалова
Сградата на бившата стара поща
Държавна спестовна каса
Народна банка
Сградата на ДКМС
Къща на Ставри Кочев
Къща на наследници на Георги Станев
Къща на Хаджипетрова

Архитектурно-строителен

Сграда на Пионерския дом
Къща на Радка Бояджиева
Къща на ул.”Ал.Стамболийски”№14
Сграда на Районния съд
Къща на Димчо Манев
Къща на Денко Костов
Къща на Димитър Балкански
Сградата на църковното настоятелство
Църква „Св.Димитър”

Художествен

Селищна могила,700 м запад-югозапад от ж.п.гарата,
на

левия

бряг

на

р.Мечурица

/Геренджика/,

м.”Стамбул съртъ”
Еднокамерни стационарни винарници; 2 км източно

Археологически

от града /от центъра/, върху изолирана скала при
билото на на Айтоските възвишения,
м.”Казан кан” /”Скала казан”/ или „Трите казана”
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Антично селище, при западните покрайнини на
града, в Н поделение, в полите на височината
„Хисаря”, при десния бряг на Суходолие
Антична /късноантична крепост/, в централната част
на града, при сградата на АПК ”В.И.Ленин”, северно
от сградата на Младежкия дом
Стар подземен проход; при десния бряг на реката,
минаваща през Айтос, в района на градското
читалище и сградата на ДЗИ
Могилен некропол, 3 км северо-североизточно от
града, вдясно от шосето за гр.Шумен, в м.”Баалар”, в
равнина
Могилен некропол”Трите могили”, 3,4 км западно от
града, вляво от ж.п. линията Бургас –София

/на

около 200 м от нея/
Антично селище, 3,2 км западно от града, между

Археологически

ж.п. линията за София и могилния некропол „Трите
могили”
Могилен некропол,
на 3,5 км южно от града, вляво от шосето за с.Малка
поляна/на 400 м.западно от ж.п. линията за гр.
Бургас/
Надгробна могила,
2 км. южно от ж.п. гарата, върху възвишение
Могилен некропол,
на 500 м. южно от ж.п. гарата /отстои на 200 м ж.п.
линията за гр.Бургас/, върху леко наклонена равнина
към югоизток
Късноантична

и

средновековна

крепост

„Хисаря”/Аетос/на 2 км. северозападно от града /от
центъра му/, на върха на еднименна височина южна
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гънка на Стайра планина.
Ранновизантийско

и

българско

средновековно

селище; на 1,8 км. северозападно от града, върху
източните склонове на възвишението”Хисаря” –
източно и югоизточно от разгледаната крепост
Древно водохранилище,

2 км. северозападно от

града, на 60 м. южно от котата на възвишението
„Хисаря”
В село Караново
Къща на Енчо Костов Тодоров

Архитектурно-строителен

Къща на Жельо Колев Кондов
Къща на Димчо Стоянов Тодоров
Къща на Тодорка Костадинова Добрева
В село Пещерско
Могилен некропол, 3 км северо-северозападно,

Археологически

върху било за възвишение при северните склонове
на Айтоската планина, до водоизточник в
м.”Пеленика”
В село Пирне
Къща на Лечо Хараламбов Димов
Къща на наследници на Минко Парушев
Къща на наследници на Ангел Русинов

Архитектурно-строителен

Къща на наследници на Христо Русев Маразов
В село Чукарка
Крепост „Буршанско кале”, 2 км. южно

Архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието

В село Тополица
Укрепление от ранновизантийската епоха; 2,8 км
запад –северозапад от селото, върху билото на

Археологически
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височината

Калето,

200

м.

северно

от

късноантичната крепост Калето
Селище от римската и ранновизантийската епоха и
от

българското

средновековие;

2

км

запад-

северозапад от селото при десния бряг на р.Пишман
дере
Селище от римската епоха, Средновековието и
османския

период; 1500 м северно от селото,

м.”Каркътлъка” вляво от шосето за м.”Бяла вода”
върху южните склонове на Стара планина
Водопровод от античния период; начална точка -2,6
км изток-югоизток от селото , м.”Юртлука” /Аджурт/
и м.”Двете чешми”; крайна точка-района на язовир
„Тополица”, 1,5 км югозападно от селото
Ранновизантийска крепост „Калето”-2,5 км западсеверозапад от селото, върху рида Калето - между
р.Пишман дере и неин ляв приток Касъ кая
/Пресечена скала/
Селище от периода на българското Средновековие и
османския период ;
5 км северо-западно от селото между потока
Пишман дере и негов ляв приток, в района на
напуснатото село през 1932г. с.Жълти хан
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