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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ

Агенция по заетостта

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда

ЗРР

Закона за регионалното развитие

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз

МО

Междинна оценка

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МСП

Малки и средни предприятия

НПО

Неправителствени организации

НПРР

Национален план за регионално развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ОДЗ

Областна дирекция „Земеделие”

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОСЗ

Общинска служба „Земеделие”

ОУ

Основно училище

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда
СОУ

Средно общообразователно училище

ЦДГ

Целодневна детска градина
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РЕЗЮМЕ
Докладът представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на
Общинския план за развитие (ОПР) на община Айтос 2007-2013 г., изготвена в
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за неговото прилагане.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г. е
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионалното
развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ,
стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и
провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.
Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално,
инфраструктурно и екологично развитие на общината за периода от седем години.
Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община
Айтос през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на
управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране
на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
• Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста
на ОПР;
• Актуален

преглед

на

изпълнението

на

плана,

съответствие

и

приложимост на заложените цели и приоритети;
• Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието
на ОПР.
Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите
за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
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МЕТОДИКА
При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ за актуализация
на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.
І. ЕТАПИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА
Оценката на Общинския план за развитие на община Айтос премина
последователно през следните етапи:
• ПРОУЧВАНЕ: През този етап бе създадена организацията за провеждане
на междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически
документи – Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.,
Областната стратегия за развитие 2005-2015 г. на област Бургас, Междинна
оценка на областна стратегия за развитие на област Бургас 2005 – 2015 г.,
Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за
развитие на югоизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г.,
Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
югоизточен район 2010-2013 г. Беше събрана базова информация и
статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска
администрация - Айтос, Териториално статистическо бюро - гр. Бургас,
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос, Общинска служба „Земеделие и гори” Айтос и Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от Структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН). За целите на
проучването бяха използвани справки, анкети и събиране на информация в
Интернет. Проведени бяха срещи и консултации с Община Айтос.
• АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше
междинната оценка на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия
доклад. Извършен е подробен анализ и оценка на промените в социалноикономическото развитие на общината, изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на
отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните
изводи, обобщения и препоръки за подобряване на работата по изпълнение
на ОПР и актуализиране на документа за периода, оставащ до края на
неговото действие (2013 г.).
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• СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителният етап,
свързан със съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените
констатации с Общинска администрация - Айтос. Направените допълнения,
коментари и забележки от страна на администрацията са взети под внимание
и са включени в доклада за междинната оценка.
ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ
За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:
• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни
източници;
• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и
изводи;
• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се
обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на
заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и
други;
• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на
сравнението се правят изводи и препоръки;
• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон
в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на
ОПР;
• SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите за изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото
действие;
• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в
ОПР към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на
линии на равнината.
ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За междинната оценка са използвани следните източници на данни и
информация:
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• Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.;
• Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015 г.;
• Междинна оценка на областна стратегия за развитие на област Бургас 2005 –
2015 г.;
• Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за
развитие на югоизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
югоизточен район 2010-2013 г.;
• Официални данни от Териториално статистическо бюро - гр. Бургас,
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос, Общинска служба „Земеделие и гори” Айтос и други.
• Справки, доклади и отчети на Община Айтос;
• ИСУН;
• Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие – 2009 г.
• Интернет сайтове и портали: Община Айтос, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК,
ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.
• Анкети.
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА
І. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос е основна административно-териториална единица, в която се
осъществява местното самоуправление. Общината е обособена с Указ № 2294 на
Държавния съвет на Република България от 26.12.1978 г
Общината обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на
Айтоска река с обща площ 402,866 кв.км. Намира се в административните граници на
Бургаска област в Югоизточен планов регион.
В състава на община Айтос са включени
17 населени места: 16 села (село Черна могила,
село Черноград, село Чукарка, село Дрянковец,
село

Карагеоргиево,

село

Караново,

село

Лясково, село Мъглен, село Малка поляна, село
Пещерско, село Пирне, село Поляново, село
Раклиново, село Съдиево, село Тополица, село
Зетьово) и един град - Айтос, които е административен, икономически и културен
център. Населението на община Айтос е 28 687 души, а гъстотата й е 71 човека/ км2.
Населението в градовете е 20 016 души, а в селата 8671. Кметствата в общината са 11 от
населените места, а останалите 5 са кметски наместничества.
Основни показатели на община Айтос по статистически зони, статистически райони, области и
общини към 01.02.2011
Статистически зони,
Гъстота на
Населени
статистически
ПлощГрадове Села Население населението
места райони, области и
кв. км.
брой
брой
2
- човека/км
брой
общини
България
111 001.9
7 364 570
66
5329
253
5076
Югоизточен район
14 647,7
1 078 002
74
689
40
649
Област Бургас
7 748,1
415 817
54
255
20
235
Община Айтос
402,9
28 687
71
17
1
16
Таблица 1: Основни показатели на община Айтос по статистически зони, статистически райони,
области и общини към 01.02.20111

1

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СТОПАНСКИЯ СЕКТОР
Развитие на стопанския сектор
Община Айтос е една от най-големите селски общини в България. Тя е аграрнопромишлен център с регионално значение. Икономиката на общината се характеризира
с преобладаващ дял на селското стопанство и свързаната с него преработвателна
промишленост. Отрасловата структура на стопанския сектор се определя от:
•

Хранително-вкусова промишленост;

•

Текстилна промишленост;

•

Дърводобив и дървопреработвателна промишленост;

•

Селско стопанство;

•

Транспорт и съобщения;

•

Търговия и услуги;

•

Строителство;

•

Туризъм.

Икономическата база на общината е разположена в западна промишлена зона на
площ около 900 дка. Зоната е много добре комуникационно обезпечена, както по
отношение на ж.п. съоръжения, така и от проведените комуникации с оптимални
габаритни размери. В зоната са изградени електропреносни мрежи, като по този начин
не се създават проблеми дори и за новостроящи се мощности. Водоснабдяването на
предприятията е принципно решено, но ще трябва да се изгради система за
водоснабдяване с промишлени води.
През 2006 г. Общинският съвет в Айтос даде съгласието си Община Айтос да
участва в създаването на акционерно дружество „Индустриален и бизнес парк - Айтос”
АД, съвместно с „Квинтесенц Кепитъл” АД. Проектът за „Изграждане на индустриален
и бизнес парк край град Айтос” се реализира през периода 2007 – 2011 година. Идеята е
индустриалната зона да привлече български и чуждестранни инвеститори и да
предложи условия за стартиране на малки и средни екологично чисти производства.
Зоната ще се менажира от новорегистрирано акционерно дружество „Индустриална
зона Айтос" АД, в което Община Айтос ще участва с 49 на сто от капитала.
Преобладаващата част от фирмите в общината са в сферата на услугите и
търговията. От регистрираните в общината фирми са 99.39 % микро и малки
предприятия. Частният сектор е по-гъвкав и е основен фактор за растеж и заетост.
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Броят на средните фирми е незначително нисък и представлява 0.61% от общия брой.
На територията на община Айтос по последни данни на Териториално статистическо
бюро - Бургас (от 2009 г.) няма големи предприятия.

Фигура 1: Нефинансови предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица през
2009 г. в община Айтос2

През периода 2007 - 2009 г. се наблюдава увеличаване на броя на предприятия в
общината, което се изразява в значително увеличаване на микропредприятията. През
периода те са се увеличили със 26.59%. За разлика от наблюдаваните тенденции за
увеличаване на броя на предприятията, при средните се наблюдава спад с 50%.
Нефинансови предприятия по групи според броя на заетите в тях лица в община Айтос
Година

Общо

Групи предприятия според броя на заетите лица
10 - 49
50 - 249
над 250
790
722
58
10
0
2005
818
750
55
13
0
2006
781
714
56
11
0
2007
849
779
62
8
0
2008
984
914
64
6
0
2009
Таблица 2: Нефинансови предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица в община
до 9

Айтос 3

Земеделието е най-големият източник на заетост и доходи в общината.
Природните

дадености

обуславят

развитието

на

интензивно

2

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

3

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация
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животновъдство. Произвеждат се главно зърнени и зърнено-фуражни култури, грозде,
зеленчуци, череши и тютюн. Потенциалните възможности за развитие на тревни
фуражни култури са много добри. Основни видове са силажната царевица, люцерната,
житно–бобовите и граховите смески.
Добре развити сектори на животновъдството са птицевъдство, овцевъдство,
свиневъдство и говедовъдство. Животновъдството е развито главно в частния сектор.
Птицевъдството се утвърждава като основна най-развита дейност в животновъдството.
Справка за брой животни към 31.12 в община Айтос
Вид животно
2007 г.
2008 г.
100
100
Агнета
45
43
Биволи
2200
2742
Говеда
1100
1100
Гъски
2000
1300
Зайци
4110
3850
Кози
400
390
Коне
470
470
Магарета
16000
18000
Овце
1000
1000
Патици
61100
58550
Птици
250
250
Пуйки
3847
3715
Пчелни семейства
2367
1000
Свине
700
640
Телета
8
8
Щрауси
70
50
Ярета
Таблица 3: Справка за брой животни към 31.12 в община Айтос4

2009 г.

2010 г.
120
40
2630
1000
1500
5700
390
460
18300
1000
58450
250
3782
725
570
8
180

140
22
2544
1000
1500
1500
390
460
18000
1000
59250
250
3742
705
570
8
130

В общината има отлични възможности за развитие на различни видове туризъм
на основата на минералните извори, природните и археологически забележителности.
Условията за развитие на туризма се определят от местоположението й – близостта й до
Черноморието и благоприятното съчетание на планина, равнина и минерални извори. В
землището на Община Айтос е разположен Лесопарк “Славеева река”, представляващ
крайградски парк с площ 1336.7 декара, от които 422 декара са горски фонд и 914.7
декара са земеделски фонд. Той изпълнява ролята на зона за отдих за жителите на град
Айтос. Таблица 4 представя данни за средствата за подслон и броя на места в община
Айтос и от нея може да се проследи тройно увеличаване на средствата за подслон и
броя легла за периода от 2005 до 2010 г. Въпреки нарастването им, броят на нощувките
са намалели значително с 39%.

4

Източник: Общинска служба по земеделие и гори – гр. Айтос, Справка за предоставяне на информация
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Данни за средства за подслон и места за настаняване в община Айтос
Година
Средства за подслон
Легла
Нощувки
1
55
6843
2005
1
55
9544
2006
2
137
3528
2007
3
149
5329
2008
3
159
4385
2009
3
149
4174
2010
Таблица 4: Данни за средства за подслон и места за настаняване в община Айтос 5

С важно значение за икономическото развитие на община Айтос са и шивашката
и

текстилната промишленост, хранително-вкусовата

и

дървопреработвателната

промишленост.
Общински бюджет
На Таблица 5 може да бъде проследена динамиката на приходите и разходите за
периода, на който се основава разработването на общинския план за развитие и за
първите пет години от периода на изпълнение на плана, както и прогнозната стойност
за 2012 г.
Приходи и разходи на общински бюджет на община Айтос
Година
Общински приходи (хил. лева)
Общински разходи (хил. лева)
2000 г.
5 065
4 716
2001 г.
2 914
5 882
2002 г.
6 175
7 060
2003 г.
7 073
6 586
2004 г.
6 918
5 933
2007 г.
9 644
9 644
2008 г.
14 561
14 261
2009 г.
11 564
11 564
2010 г.
12 541
12 417
2011 г.
12 774
12 774
2012 г. (По план)
13 833
13 833
Таблица 5: Приходи и разходи на общински бюджет на община Айтос6

Анализът на динамиката на приходите и разходите в Община Айтос през
последните пет години извежда като години с най-голям ръст 2008 г. (фигура 2). През
2011 г. постъпилите приходи в общинския бюджет са се увеличили с 32% спрямо 2007
г. и с 84% спрямо 2004 г. 2004 г., през която е разработван Общинския план за
развитие. Прогнозата за нарастването на приходите през 2012 г. е 8 % спрямо 2011 г.

5

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

6

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация
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Фигура 2: Отчет на приходи и разходи на общински бюджет на община Айтос за 2007 - 2011 г.7

При разходите на община Айтос съгласно общинския бюджет се наблюдава
значителен ръст, като през 2011 г. Те са се увеличили със 115 % спрямо 2004 г. –
годината на разработване на Общинския план за развитие и с 32 % спрямо 2007 г. –
годината, през която започва изпълнението му. С най-висок ръст се характеризира 2008
г. (фигура 3).

Фигура 3: Отчет на разходи на общински бюджет на община Айтос за 2007 - 2011 г.8
7

Източник: Община Айтос, Отчети на общинския бюджет
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Инфраструктура на бизнеса
Стопанската дейност на територията на общината се осигурява от система
обслужващи институции, които предоставят услуги за населението на територията на
община Айтос в следните области:
•

банково обслужване;

•

застрахователни услуги;

•

съобщения;

•

хотелско обслужване;

•

транспортно – спедиторска дейност;

•

правно обслужване;

•

бизнес центрове и други.

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Социално – демографска характеристика на Община Айтос
Населението на територията на Община Айтос е 28 687 души, а гъстотата е 71
човека/км2 към 01.02.2011 г., съгласно окончателните резултати от Преброяването на
населението и жилищния фонд. Статистическите данни показват тенденция на
намаляване на населението на общината (фигура 4). По данни от преброяването на
населението през 2011 г. се забелязва значителен спад с 5.45 % спрямо 2010 г.. Спрямо
2004 г. населението на община Айтос през 2011 г. е намаляло с 5.37 %. Намаляването
на броя на населението е проблем, който е характерен за цялата страна и в това число и
в Югоизточен район, в който попада и община Айтос.

8

Източник: Община Айтос, Отчети на общинския бюджет
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Фигура 4: Население на община Айтос по години9

Община Айтос е на трето място по брой население в област Бургас.
Население на община Айтос в сравнителен план със страна, район, област,
община, населено място
Населени места
Общо
Общо за страната
7 364 570
Югоизточен район
1 078 002
Област Бургас
415 817
Община Айтос
28 687
гр. Айтос
20 016
с. Дрянковец
158
с. Зетьово
219
с. Карагеоргиево
1 347
с. Караново
409
с. Лясково
131
с. Малка поляна
425
с. Мъглен
1 249
с. Пещерско
723
с. Пирне
622
с. Поляново
393
с. Раклиново
156
с. Съдиево
374
с. Тополица
979
с. Черна могила
335
с. Черноград
540
с. Чукарка
611
Община Бургас
212 902
Община Камено
10 393
Община Карнобат
25 477
Община Малко Търново
3 793
Община Несебър
22 348
Община Поморие
27 658
Община Приморско
6 064
Община Руен
29 101
Община Созопол
12 610
Община Средец
14 934
Община Сунгурларе
12 559
Община Царево
9 291
Таблица 6: Население на община Айтос в сравнителен план със страна, район, област, община, населено
място10

По прогноза на НСИ, населението на община Айтос до 2060 г. ще намалее със
7,11 % спрямо 2011 г. В сравнение с прогнозата за промяната на населението на
национално ниво, което се очаква да намалее с 27,14 %, община Айтос ще бъде
значително по-слабо засегната от демографския проблем.

9

Източник: НСИ

10

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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Прогноза за населението на община Айтос разпределено по пол
Години
Мъже
Жени
Общо
14123
14668
2012
28791
14170
14662
2013
28832
14208
14657
2014
28865
14244
14645
2015
28889
14362
14542
2020
28904
14374
14396
2025
28770
14335
14233
2030
28568
14280
14067
2035
28347
14197
13890
2040
28087
14073
13687
2045
27760
13913
13481
2050
27394
13730
13276
2055
27006
13544
13103
2060
26647
Таблица 7: Прогноза за населението на община Айтос разпределено по пол11

Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над
мъжете. По последни данни от 2010 г. (таблица 7) жените са 51,76 %, а мъжете –
48,24 % от общото население.
Население на община Айтос по години
Година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30316
30386
30312
30265
30420
30450
30339
Община Айтос
14717
14762
14693
14646
14691
14710
14637
Мъже
15599
15624
15619
15619
15729
15740
15702
Жени
В градовете
21038
21001
20948
20913
21015
21067
20930
10177
10163
10107
10084
10131
10156
10062
Мъже
10861
10838
10841
10829
10884
10911
10868
Жени
В селата
9278
9385
9364
9352
9405
9383
9409
4540
4599
4586
4562
4560
4554
4575
Мъже
4738
4786
4778
4790
4845
4829
4834
Жени
"-" - Няма изчислени данни
Таблица 8: Население на община Айтос по години12

01.2.2011
28687
20016
8671
-

По данни на НСИ, естествения прираст (фигура 5 и таблица 9) на община Айтос
за периода 2004 - 2010 г. от отрицателен преминава в положителен и въпреки спада
през 2010 г. запазва положителната си стойност от 0.49 ‰.

11

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

12

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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13

Фигура 5: Естествен прираст на община Айтос за периода 2004 - 2010 г.

Механичния прираст на община Айтос през анализирания период е променящ се
като стойностите му са както отрицателни, така и положителни. През 2009 - 2010 г. се
наблюдава увеличаване на изселващото се население и въпреки че се увеличава и броя
на заселилите се лица, прирастът е отрицателен с тенденция към увеличаване на
изселванията.

Фигура 6:Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.14

13

Източник: НСИ, Население – Данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19

14

Източник: НСИ, Население – Данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19
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Естествено движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.
Община
Живородени (Брой)
Умрели (Брой)
Естествен прираст (Брой)
Айтос
всичко
момчета
момичета
всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
375
205
170
391
232
159
-16
-27
11
2004
368
200
168
395
217
178
-27
-17
-10
2005
400
197
203
403
227
176
-3
-30
27
2006
411
215
196
372
207
165
39
8
31
2007
463
242
221
381
207
174
82
35
47
2008
431
221
210
360
205
155
71
16
55
2009
383
192
191
368
200
168
15
-8
23
2010
Таблица 9: Естествено движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.15

Естествен прираст (‰)
всичко
мъже
жени
-0,53
-0,89
0,36
-0,89
-0,56
-0,33
-0,10
-0,99
0,89
1,29
0,26
1,02
2,70
1,15
1,55
2,33
0,53
1,81
0,49
-0,26
0,76

Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.
Заселени (брой)
Изселени (брой)
Механичен прираст (брой)
всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
478
182
296
430
162
268
48
20
28
2004
616
277
339
519
215
304
97
62
35
2005
402
173
229
473
212
261
-71
-39
-32
2006
423
170
253
509
225
284
-86
-55
-31
2007
449
178
271
376
168
208
73
10
63
2008
444
186
258
485
183
302
-41
3
-44
2009
549
234
315
675
299
376
-126
-65
-61
2010
Таблица 10: Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.16
Община Айтос

15

Източник: НСИ, Население – Данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19

16

Източник: НСИ, Население – Данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19
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Механичен прираст (‰)
всичко
мъже
жени
1,58
0,66
0,92
3,19
2,04
1,15
-2,34
-1,29
-1,06
-2,84
-1,82
-1,02
2,40
0,33
2,07
-1,35
0,10
-1,44
-4,15
-2,14
-2,01
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Населението на община Айтос по самоопределение на етническата принадлежност към
01.02.2011 г. е представено на таблица 11 и фигура 7 и показва по-подробни данни на ниво
населено място.
Население на община Айтос по населени места и самоопределение по етническа принадлежност към
01.02.2011 година
Брой лица, отговориЕтническа група
Не се самоли на въпроса за етниопределям
Българска
Турска Ромска Друга
ческа принадлежност
Община Айтос
26 014
13 847
8 766
3 101
77
223
17 587
12 023
2 997
2 372
50
145
гр. Айтос
156
35
120
..
..
с. Дрянковец
219
216
..
..
с. Зетьово
1
343
17
1
249
71
..
..
с. Карагеоргиево
380
325
..
4
..
..
с. Караново
131
127
..
..
3
..
с. Лясково
422
9
410
..
..
с. Малка поляна
1
150
41
832
266
11
с. Мъглен
723
28
694
..
..
с. Пещерско
601
480
13
104
..
..
с. Пирне
370
13
357
с. Поляново
140
9
131
с. Раклиново
367
360
..
4
..
с. Съдиево
959
292
650
12
5
с. Тополица
335
335
с. Черна могила
520
83
374
59
4
с. Черноград
611
5
382
220
4
с. Чукарка
".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
"-" Няма случай
Таблица 11: Население на община Айтос по населени места и самоопределение по етническа принадлежност
към 01.02.2011 година17
Община/
Населено място

Фигура 7: Население на община Айтос по самоопределение по етническа принадлежност към 01.02.2011
година18

17

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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При преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., 9,32 % от
населението на община Айтос не са отговорили на въпроса за етническа принадлежност.
Въпросът е с доброволен характер и лицата не са задължени да отговарят. С най-голям дял в
общината е българското население, което е 48,37 %, на второ място е турската етническа група
- 30,56 %, към ромската етническа група са се самоопределили 10,81 % от населението на
общината.
Степента на образование на населението на община Айтос е представена във фигура 8 и
таблица 12. От общия брой на населението на община Айтос, 8,05 % е под 7 годишна възраст.
С най-висок дял - 35,15 % са завършилите средно образование, като близък е делът и на
населението с основно образование - 29,31 %. Едва 9,35 % са с висше образование.
Относителният дял на незавършилите начално образование, както може да се види на фигура
8 е 5,78 %. Никога не са посещавали училище 2,41% от населението на общината.

Фигура 8: Население на 7 и повече навършени години и степен на завършено образование към 01.02.2011 година19

18

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.

19

Източник: НСИ, Преброяване населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено образование към 01.02.2011 година
Населени места

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище
692
360
3
8
54
13
27
80
41
24
..
..
25
15
..
28

Дете (до 7 години
вкл., което още не
посещава училище)
71
56
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Община Айтос
26378
2683
10084
8407
2782
1659
гр. Айтос
18493
2497
7818
5060
1595
1107
с. Дрянковец
146
..
35
73
23
10
с. Зетьово
201
..
38
116
36
..
с. Карагеоргиево
1226
26
368
535
161
80
с. Караново
374
..
123
149
58
26
с. Лясково
128
4
47
42
18
17
с. Малка поляна
382
..
94
188
47
21
с. Мъглен
1110
19
212
430
230
137
с. Пещерско
656
..
158
351
70
29
с. Пирне
559
20
156
199
120
39
с. Поляново
362
5
142
147
44
19
с. Раклиново
147
..
48
71
13
11
с. Съдиево
366
28
199
112
16
11
с. Тополица
903
45
374
333
92
33
с. Черна могила
303
..
50
185
35
15
с. Черноград
499
18
168
190
85
28
с. Чукарка
523
54
226
139
74
".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
"-" Няма случай
Таблица 12: Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено образование към 01.02.2011 година20

20

Източник: НСИ, Преброяване населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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По данни на НСИ от Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.,
84 % от населението на община Айтос е над 15 годишна възраст и може да бъде изследвана
тяхната икономическа активност (фигура 9). Икономически неактивното население на
общината е 38 %, което е значително висок дял, но въпреки това е под средното за страната
(42 %).

Фигура 9: Население на 15 и повече години по икономическа активност в община Айтос към 01.02.2011 година 21
Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 01.02.2011
година
Икономически активни
Икономически
Населено място
Общо
неактивни
Общо
Заети
Безработни
Община Айтос
24064
13048
9188
3860
11016
16873
9459
6968
2491
7414
гр. Айтос
136
50
43
7
86
с. Дрянковец
188
134
59
75
54
с. Зетьово
1112
691
392
299
421
с. Карагеоргиево
352
126
85
41
226
с. Караново
124
19
..
..
105
с. Лясково
355
178
93
85
177
с. Малка поляна
969
408
259
149
561
с. Мъглен
606
382
248
134
224
с. Пещерско
499
218
120
98
281
с. Пирне
329
214
151
63
115
с. Поляново
137
25
..
..
112
с. Раклиново
355
110
87
23
245
с. Съдиево
844
412
330
82
432
с. Тополица
281
154
100
54
127
с. Черна могила
452
222
115
107
230
с. Черноград
452
246
97
149
206
с. Чукарка
".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
Таблица 13: Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 01.02.2011
година

21

Източник: НСИ, Преброяване населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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Икономически активното население на община Айтос е 46 %, като 70 % от него са
заети лица и 30 % - безработни (таблица 13).
Заетост
По данни на ДБТ - Айтос, броят на лицата постъпили на работа през 2011 г. са 1 291,
като за периода от 2007 до 2010 г. се наблюдава спад, а през 2011 г. - увеличаване с 19%
спрямо 2007 г. Делът на постъпилите лица на работа без квалификация е 59 %, което се
определя като значително висок.
Създадени работни места в община Айтос
Показател

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Постъпили на работа лица
1087
1080
1023
от тях:
- до 29 год.възраст
252
223
173
- лица с трайни увреждания
16
43
8
- продължително безработни
251
191
39
- без квалификация
756
746
701
безработни лица завършили обучение по
138
92
79
чл.63, ал.1 от ЗНЗ
Заети лица завършили обучение по Проект
0
0
0
"Обучение и кариерно развитие"
Разкрити СРМ по насърчителни мерки за
147
153
42
заетост от ЗНЗ
- от тях:
- по чл.36, ал.1 - за безработни младежи до
20
25
8
29 год.възраст
- по чл.36, ал.2 - за безработни младежи с
2
1
0
трайни увреждания до 29 год.възраст
- по чл.41 - за стажуване на безработни
24
25
3
младежи до 29 год.възраст
- по чл.46 - за стажуване на безработни лица
33
22
0
- по чл.52, ал.1 и ал.2 - за безработни лица с
14
17
2
трайни увреждания
- по чл.55а - за безработни лица над 50 год.
28
14
8
възраст
- по чл.55в - за продължително безработни
1
2
0
лица
Разкрити СРМ по програми за заетост от
208
250
143
ЗНЗ, вкл. и проекти по ОП "РЧР"
- от тях по регионални програми за заетост
0
0
0
Таблица 14: Създадени работни места в община Айтос22

2010 г.

2011 г.
брой лица
971
1291
158
9
56
602

219
23
130
760

31

13

267

356

25

55

2

6

0

0

5

3

0

2

6

5

0

10

0

2

81

174

0

10

По програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ броя на създадените места през 2011
г. е 130. Общо 1100 са създадените работни места през последните 5 години, през които се
изпълнява Общинския план за развитие. За периода 2007 - 2011 г. изразходените средства за
създаване на работни места по програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ в община Айтос
са на обща стойност 1 793 595 лева.
22

Източник: ДБТ - Айтос
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Създадени работни места по програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ в община Айтос
Показател

включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

НП "От социални помощи към осигуряване на заетост"
143
62
65
27
12
11
240478
129042
65294
НП "Асистенти на хора с увреждания"
23
42
26
5
4
2
49784
91459
63572
НП "Помощ за пенсиониране"
3
4
2
79669
65004
49339
П "Старт на кариерата"
2
1
2
2
1
2
1050
4993
5049
П "Учители за извънкласни занимания и ваканция"
8
17
11
2
3
2
17476
31478
61126
П "В подкрепа на майчинството"
2
19
19
1912
16697
П "Красива България"
29
3

43782

61
8
40178

67
13
33819

5
0
8809

12
4
15328

8

0

35013

7559

2
2
5657

3
3
8704

0
0
1567
3
8631

16
3

НП "Възобновяване и опазване на българската гора"
170
14
229830
НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания"
20
19
0
0
10810
65094
НП за ограмотяване и квалификация на роми
12
13
1
9
6713
8862
НП "Активиране на неактивни лица"
1
1
0
0
561
3730
П "Гаранционен фонд за микрокредитиране"
7
0
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2011 г.
брой лица

17
0
62584

11
0
67064

1
0
188

1
0
3394
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Създадени работни места по програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ в община Айтос
Показател

включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.
включени лица-бр.
от тях: до 29 год.-бр.
изразх.средства-лв.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

НП "Социални услуги в семейна среда"
16 0 47063
НП "Нова възможност за заетост"
22 2 39027 П "Пак ще успеем"
6 0 5654 Регионална програма
Общо
210
355
218
39
35
31
390369
586587
457592

2010 г.

2011 г.
брой лица

10315 26
6
31392
10
1
18845
97
10
172942

130
27
186105

Таблица 15: Създадени работни места по програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ в община Айтос23
Създадени работни места по други програми, които се реализират чрез партньорство на ДБТ в община
Айтос
Показател
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
брой лица
Проект СЕЙН "Социални услуги в замяна на нови работни места"
включени лица
9 от тях: до 29 год.
0 Проект "Домашни грижи за самотно живеещи стари хора с увреждания"
включени лица
20 от тях: до 29 год.
1 Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", проект Осигуряване на
заетост на безработни лица след обучение по "лозарство"
включени лица
24 от тях: до 29 год.
8 Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", проект "Социални услуги
за качествен живот"
включени лица
10 от тях: до 29 год.
0 Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", проект "Разширяване на
кадровия ресурс и устойчиво развитие" - "Понеделник" ООД
включени лица
6 от тях: до 29 год.
6 Проект "Инвестиции в човешкия капитал - условие за устойчив растеж" - на "Пома Груп" ЕООД
включени лица
3 23

Източник: ДБТ - Айтос
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Създадени работни места по други програми, които се реализират чрез партньорство на ДБТ в община
Айтос
Показател
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
брой лица
от тях: до 29 год.
2 Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", проект "Социални услуги в
общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос"
включени лица
17 от тях: до 29 год.
1 Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", проект "Социални услуги за
качествен живот" - фаза 2
включени лица
34 от тях: до 29 год.
1 Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" , проект "Подкрепа за достоен
живот"
включени лица
3
от тях: до 29 год.
Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" , проект "Социално предприятие
"Услуги за дома и градината""
включени лица
20
от тях: до 29 год.
0
Общо
включени лица
9
54
26
34
23
от тях: до 29 год.
0
9
9
1
0
Таблица 16: Създадени работни места по други програми, които се реализират чрез партньорство на ДБТ в
община Айтос 24

Общият брой на създадени работни места по други програми, които се реализират чрез
партньорство на ДБТ в община Айтос за периода 2007 - 2011 г. е 146, от които 16 са за лица до
29 годишна възраст.
Безработица
Равнището на безработица в община Айтос през 2011 г. средно е 11.8%, като през
месец декември се е повишила с близо 1.54 %. Това се дължи във високата степен на сезонна
заетост в туризма и селското стопанство.
Тенденциите за увеличаване на безработицата са от 2008 г., като до 2011 г. средното
годишно равнище се е увеличило с 99%. Въпреки че средното ниво на безработицата в
Община Айтос през 2011 г. е значително по-ниско в сравнение с 2004 г. (17,17 %.) е
необходимо да се предприемат допълнителни мерки за намаляване на безработицата и
разкриване на нови работни места на пазара на труда.

24

Източник: ДБТ - Айтос
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Фигура 10:Равнище на безработица в община Айтос25

Броят на безработните в община Айтос средногодишно през 2011 г. е 1529 лица, като
безработицата при жените е по-висока. Относителния дял на безработните мъже е 41.07%, а на
жените - 58,93%. Тази тенденция в община Айтос се е запазила през последните 10 години,
като дела на безработните жени варира между 55% и 65%, с изключение на 2007 г. и 2008 г.
когато е съответно 72% и 75%. Очертана е ясно необходимостта от предприемане на мерки за
повишаване на заетостта и създаването на работни места за жените.
Равнище на безработица и средногодишен брой безработни лица в община Айтос
Показател
Равнище на безработица

2007 г.
2008 г.
2009 г.
6,98%
5,93%
7,26%
Средногодишен брой безработни лица
1055
897
1098

2010 г.
10,29%

Безработни лица
1557
от тях:
- жени
761
676
720
861
- с основно и по-ниско образование
735
596
711
903
- без квалификация
845
703
840
1110
- до 29 год.възраст
219
160
185
290
-от тях без квалификация
172
117
152
212
- над 50 год. възраст
341
343
392
526
- продължително безработни
442
295
176
284
-от тях без квалификация
387
259
158
243
- лица с трайни увреждания
35
32
21
18
Таблица 17: Равнище на безработица и средногодишен брой безработни лица в община Айтос

25

1529
901
854
1076
321
231
492
347
280
26
26

Източник: ДБТ - Айтос. За периода 2007-2010 год. равнището на безработица в община Айтос се изчислява на

база 15123 д. икономически активно население, а за 2011 год. - на 12944 д.
26

2011 г.
11,8%

Източник: ДБТ - Айтос
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Необходимо е също така да бъдат предприети мерки и за повишаване на
квалификацията на безработните лица, които не притежават такава. Тази необходимост е
породена от факта, че повече от 70% от безработните лица не притежават квалификация, а над
55% от безработните лица са без основно образование.
От гледна точка на броя на безработните лица по възрастова структура, с най-висок дял
са лицата на възраст от 30г. до 50г. - 47%. Относителният дял на лица до 29 годишна възраст е
21%, а на лицата над 50 години - 32%.
Обобщени данни за пазара на труда към 31.12.2011 г. в община Айтос
Брой безработни
Равнище на безработица
от тях:
- жени
- до 29 г.
- с основно и по-ниско образование
- без квалификация
- безработни над 1 г.
- регистрирани през месеца и с възстановена регистрация
- постъпили на работа през месеца
- отпаднали от регистрация през месеца
- заявени работни места през месеца в ДБТ - Айтос
- заети работни места през месеца в ДБТ - Айтос
- брой безработни на 1 работно място в ДБТ - Айтос
Таблица 18: Обобщени данни за пазара на труда към 31.12.2011 г. в община Айтос 27

1727
13.34%
1119
368
930
1207
352
271
32
89
30
36
77

Общата характеристика на младите безработни търсещи работа е преобладаващо ниско
образование и квалификация, което е съществена трудност при намирането на работа. Над
72% от безработните лица на възраст до 29 г. са без квалификация.
Проследявайки безработицата от гледна точка на възрастовата структура и нивото на
образованието не се наблюдава тенденция за значителни промени в относителните дялове на
различните групи безработни лица.
Социални дейности
Социалните услуги по данни на Агенцията за социално подпомагане и по данни на
НСИ се предоставят от три социални заведени.
Социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда - в общността (таблица 19) се
предоставят от:
• Дневен център за деца и младежи;
• Дневен център за възрастни с физически увреждания.
Предоставя се и социалната услугата домашен социален патронаж за 160 лица.

27

Източник: ДБТ - Айтос
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Заведения за предоставяне на социални услуги, извършвани в общността в община Айтос към 31.12.
Години

Общо

Дневен център за деца
и младежи

Дневен център за
Домашен социален
възрастни с
патронаж
физически
увреждания
брой
места
заети
брой места заети
брой
места
заети
брой
места
заети
места
места
места
места
1
15
12
1
30
28
120
119
2005
2
165
159
1
15
14
1
30
26
160
159
2006
2
205
199
1
15
13
1
30
29
160
157
2007
2
205
199
1
15
15
1
30
27
160
137
2008
2
205
179
1
15
14
1
30
28
160
156
2009
2
205
198
1
15
13
1
30
28
160
159
2010
2
205
200
1
15
14
1
30
28
160
160
2011
2
205
202
".." Няма предоставени данните за точния брой на заетите места през годината.
Таблица 19: Заведения и дейности за социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда (в общността) в
община Айтос28

Заведение за социални услуги, извършвани извън домашна среда (извън общността),
което функционира в община Айтос (таблица 20) е Дом за стари хора, който е с капацитет 32
места.
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги в община Айтос към 31.12.
Години

Общо
Дом за стари хора
брой
места
заети места
брой
места
заети места
1
32
28
2005
1
32
28
1
32
26
2006
1
32
26
1
32
25
2007
1
32
25
1
32
28
2008
1
32
28
1
32
30
2009
1
32
30
1
32
30
2010
1
32
30
1
32
26
2011
1
32
26
".." Няма предоставени данните за точния брой на заетите места през годината.
Таблица 20: Заведения за социални услуги, извършвани извън домашна среда (извън общността) в община
Айтос29

Социалните услуги в общината се предоставят и от регистрирани доставчици към
Агенцията за социално подпомагане (таблица 21). Сдружение „Знание - Айтос” предоставя
социалната услуга „Бюро за социални услуги”. Сдружение „Алтернативи” предоставя
следните услуги за населението в общината:
• Социален асистент за възрастни хора;
• Домашен помощник за възрастни хора;
• Личен асистент за деца;
• Социален асистент за деца.
28

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

29

Източник: НСИ, Статистически сборник „Районите, областите, общините 2005 - 2008” и Агенция за социално

подпомагане.
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Социалната услуга „Обществена трапезария” се предоставя от „Десий” ЕООД, „Виа”
ЕООД, „Хитекс” ЕООД, които са регистриран доставчици към Агенцията за социално
подпомагане.
В община Айтос функционира Общински център за социални и здравни услуги, към
който са включени следните дейности: Дом за стари хора, Домашен социален патронаж,
Център за социална интеграция на възрастни и хора с увреждания, Клуб на пенсионера,
Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания,
Детска млечна кухня, превоз на пациенти за хемодиализно лечение и дейности по
профилактика и промоция на здравето на деца и ученици.
Списък на регистрираните доставчици на социални услуги
Доставчик
0106 - Сдружение
"Знание - Айтос"
0207 - Сдружение
"Алтернативи"
0207 - Сдружение
"Алтернативи"
0207 - Сдружение
"Алтернативи"
0207 - Сдружение
"Алтернативи"
0207 - Сдружение
"Алтернативи"

Услуга
Удостоверение №
Седалище
Бюро за социални
106- 01 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
услуги
29.04.2009 г.
ул. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" № 2
Социален асистент за
207- 01 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
възрастни хора
18.09.2009 г.
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г
Домашен помощник за
207- 02 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
възрастни хора
23.09.2009 г.
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г
Личен асистент за
207- 03 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
деца
22.06.2010 г.
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г
Социален асистент за
207- 04 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
деца
25.06.2010 г.
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г
Център за обществена
207- 05 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
подкрепа
25.06.2010 г.
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г
Обществена
508- 01 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
0508 - "Десий" ЕООД
трапезария
16.10.2009 г.
УЛ. "ЛОЗЕНГРАД" № 4
Обществена
1063- 01 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
1063 - "Виа" ЕООД
трапезария
19.10.2011 г.
УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 32А
Обществена
1074- 01 от
обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
1074 - "Хитекс"
трапезария
21.11.2011 г.
УЛ. "АРДА" № 33, ЕТ. 8
ЕООД
Таблица 21: Списък на регистрираните доставчици на социални услуги30

Здравеопазване
На територията на община Айтос функционира една многопрофилна болница с
капацитет 72 легла. За периода 2005 - 2010 г. се наблюдава намаляване на броя на леглата с
37%, което е значителен дял и е потенциален риска от недостиг на болнични легла в общината
за осигуряване на здравно обслужване на нуждаещите се лица.
Лечебни заведения за болнична помощ в община Айтос
Години
Болнични заведения
Легла
1
115
2005
1
115
2006
1
110
2007
1
95
2008
1
90
2009
1
72
2010
Таблица 22: Лечебни заведения за болнична помощ в община Айтос 31
30

Източник: Агенция за социално подпомагане, Регистър на доставчиците на социални услуги, данни към

февруари 2012 г.
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Здравеопазването и предоставянето на здравни услуги на територията на община Айтос
по данни на НСИ към 2010 г. се осъществява от медицински кадри като броят на лекарите на
територията на общината е 61, от които 8 са по дентална медицина(таблица 23). За периода
2005 - 2010 г. значителни промени в броя на лекарите на територията на община Айтос, не се
набюдават.
Лекари и лекари по дентална медицина в община Айтос
Години
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Лекари
Лекари по дентална медицина
61
8
63
8
60
8
58
7
65
8
61
8
Таблица 23: Лекари и лекари по дентална медицина в община Айтос 32

В община Айтос функционира една детска ясла, която има капацитет 23 места, като
местата са на около80% запълнени по последни данни на НСИ.
Детски ясли по години в община Айтос
Година
2005
2006
2007
2008

детски ясли
места в детските ясли
1
27
1
30
1
22
1
23
Таблица 24: Детски ясли по години в община Айтос 33

деца
27
19
21
18

Образование
Образованието и услугите в сферата на образованието, съгласно Регистър на средните
училища и детски градини към Министерството на образованието, младежта и науката на
територията на община Айтос се предоставят от осем училища и шест целодневни детски
градини. За периода 2004 - 2011 г. в община Айтос са закрити 2 начални и 4 основни училища.
Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена, отговарящи на критериите в
община Айтос
Училище /детска градина
Вид
Вид
Град
/обслужващо звено
финансиране
основно (І - VІІІ клас)
Айтос
Общинско
ОУ "Атанас Манчев"
основно (І - VІІІ клас)
Карагеоргиево
Общинско
ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
основно (І - VІІІ клас)
Мъглен
Общинско
ОУ "Хр.Ботев"
основно (І - VІІІ клас)
Пирне
Общинско
ОУ "Хр.Ботев"
основно (І - VІІІ клас)
Тополица
Общинско
ОУ "Светлина"

31

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

32

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

33

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация
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СОУ (І - ХІІ клас)
Айтос
Общинско
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
СОУ (І - ХІІ клас)
Айтос
Общинско
СОУ "Н. Й. Вапцаров"
професионална гимназия
Айтос
Държавно
ПГСС " ЗЛАТНА НИВА "
целодневна детска градина
Айтос
Общинско
ОДЗ "Пролет"
целодневна детска градина
Айтос
Общинско
ЦДГ ,,Калина Малина"
целодневна детска градина
Айтос
Общинско
ЦДГ"Здравец"
целодневна детска градина
Айтос
Общинско
ЦДГ "РАДОСТ"
целодневна детска градина
Айтос
Общинско
ЦДГ №4"Славейче "
целодневна детска градина
Тополица
Общинско
ЦДГ "Детелина"
Таблица 25: Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена, отговарящи на критериите в
община Айтос34

Броят на обучаващите се ученици през учебната 2010/2011 г. е 3176 и не се наблюдава
намаляване в сравнение с 2004 г. когато броят на учениците е 3175.
Училища, преподаватели и ученици в община Айтос
Години
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Училища
Преподаватели
16
265
15
258
14
245
8
216
7
194
7
189
Таблица 26: Училища, преподаватели и ученици в община Айтос35

Ученици
3635
3394
3293
3158
3116
3176

Намаляването на броя на училищата води и до намаляване на броя на учителите - с 29%
за учебната 2010/2011 спрямо учебната 2005/2006 година. За периода на изпълнение на
общинския план ежегодно се провеждат обучения за повишаване на квалификацията на
учителите:
•

През 2007 г. - 100 учители са повишили квалификацията си в училищата в
квалификационни курсове.

•

През 2008 г. –101 учители са повишили квалификацията си в училищата в
квалификационни курсове.

•

През 2009 г. –109 учители са повишили квалификацията си в училищата в
квалификационни курсове.

•

През 2010 г. – 111 учители са повишили квалификацията си в квалификационни
курсове.

•

През 2011 г. - 123 учители са повишили квалификацията си в квалификационни
курсове.

34

Източник: Министерството на образованието, младежта и науката, Регистър на средните училища и детски

градини
35

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация
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•

През 2011 г. –32 учители са повишили квалификацията си в детските градини.

Броят на целодневните детските градини през периода 2005 - 2010 г. не се е променил.
Девет полудневни детски градини са закрити. През разглеждания период, се наблюдава
увеличаване на броя на децата с 12%.
Детски градини в община Айтос
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Детски градини
Детски учители
15
70
6
69
6
69
6
68
6
69
6
70
Таблица 27: Детски градини в община Айтос 36

Деца
857
855
858
921
919
969

Култура
Съгласно регистъра на народните читалища към Министерството на културата общия
им брой на територията на община Айтос е 11.
Народни читалища на територията на Община Айтос
Читалище
Населено място
Петър Житаров-1928Г.
Село Караново
Пробуда-1929г.
Село Мъглен
Пейо Крачолов Яворов
Село Черна Могила
Светлина-1932г.
Село Черноград
Иван Кожухаров-1928
Село Карагеоргиево
Пробуда-1925г.
Село Пирне
Наука-1927
Село Чукарка
Изгрев-1927г.
Село Тополица
Васил Левски-1869
Град Айтос
Кирил и Методий-1929
Село Пещерско
Христо Ботев-1928г.
Село Съдиево
Таблица 28: Народни читалища на територията на Община Айтос37

Спорт
В община Айтос съществуват богати спортни традиции. Спортните обекти и
съоръжения са недостатъчни за потребностите на младите хора – градски стадион, училищни
физкултурни салони и площадки, спортна зала, съсредоточени в центъра на общината.
Спортната дейност се оценява от Общината 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. По данни на община
Айтос, през 2011 г. 279 ученика участват в спортните клубове. Приоритети на Община Айтос
36

Източник: ТСБ - Бургас, Данни от заявка за предоставяне на информация

37

Източник: Министерство на културата - Читалища, Регистър на народните читалища
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в спорта са подобряване на наличната спортна база и повишаване на мотивацията сред децата
и младежта за участие в спортни дейности.
Сътрудничество между община Айтос и местни неправителствени организации
Община Айтос има изградени трайни партньорства с местни неправителствени
организации и си сътрудничат успешно при изпълняването на съвместни дейности за
подобряване на качеството на живот в общината.
АНАЛИЗ

НА

ПРОМЕНИТЕ

В

ОКОЛНА

СРЕДА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФРАСТРУКТУРА
Околна среда
Съществени промени в състоянието на околната среда в община Айтос за периода 2007
-2011 г. не са настъпили като състоянието и е добро и липсват големи замърсители като
промишлени и селскостопански предприятия. 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 и с. Черна могила.
На територията на община Айтос няма защитени зони, но има следните защитени
територии38:
1. Айтоска кория
Категория: Природна забележителност
Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
2. Находище на бодливо сграбиче
Категория: Природна забележителност
Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
3. Трите братя
Категория: Природна забележителност
Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
4. Хисаря
Категория: Защитена местност
Местоположение: Област Бургас, Община Айтос, Населено място: гр. Айтос

38

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда, Регистър на защитените територии и защитените зони в

България
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Техническа инфраструктура
Град Айтос и част от селата в Община Айтос са захранени от деривация “Камчия”. От
местни водоизточници са захранени селата: Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево, Лясково,
Пирне, Раклиново, Съдиево, Тополица и Чукарка. Качеството на водата отговаря на
хигиенните норми.
През периода 2007 - 2011 г. е направено значително подобряване на състоянието на
водоснабдителни и канализационни мрежи, като от голямо обществено значение са и проекти,
които са в процес на изпълнение. През периода на изпълнение на Общинския план за развитие
на

община

Айтос,

настъпилите

промени

по

отношение

на

подобряването

на

водоснабдителните и канализационните мрежи и пречиствателните станции са:
• Изградена е канализационна мрежа в гр.Айтос;
• Частично е изградена канализация на с. Караново;
• Изградена е канализация с домови отклонения в с. Мъглен, с. Тополица, с.
Карагеоргиево;
• В процес на изграждане са канализационна система в село Пирне – Община
Айтос и пречиствателна станция за отпадни води в град Айтос;
• В процес на изпълнение е проект за прочистване, укрепване на корита и
разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”,
преминаваща през с. Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос, община
Айтос”;
• Ежегодно са извършвани основни ремонтни дейности за отстраняване на текущи
аварии на водоснабдяването и канализацията на населените места в община
Айтос.
Състоянието на транспортни мрежи и пътища на територията на община Айтос през
периода на изпълнение на общинския план за развитие до 2011 г. се е подобрило, като са
извършвани текущи ремонти за поддръжка на общинските пътища.
По отношение на транспортната инфраструктура се наблюдават и значителни
подобрения в улична мрежа и уличното осветление като ежегодно са извършвани ремонти на
уличните настилки в населените места от община Айтос.
Изготвени са и ПУП за общински имоти и цифрови модели планове.
По отношение на състоянието на социална инфраструктура и обществени места за
отдих през периода 2007 -2011 г. на територията на община Айтос са извършени ремонти на
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образователната и социалната инфраструктура като в резултат на това е повишено качеството
на предлагани услуги за гражданите39.
ИЗВОДИ:
1. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на община Айтос е 28 687 души, а
гъстотата й е 71 човека/ км2.
2. Населението на общината е 6,90% от населението на област Бургас, 2,66% от
населението на Югоизточен район и 0,39% от населението на страната. Община
Айтос е на трето място по брой население в област Бургас.
3. Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над
мъжете: жените са 51,76%, а мъжете – 48,24% от общото население.
4. Естественият прираст на община Айтос през 2010 г. е с положителната стойност от
0.49‰. Механичният прираст на община Айтос е отрицателен - 4.15‰ с тенденция
към увеличаване на изселванията.
5. Степента на образование на населението на община Айтос е както следва: с найвисок дял 35,15% от общия брой на населението на общината са завършилите
средно образование, като близък е делът и на населението с основно образование 29,31%. Едва 9,35% са с висше образование.
6. Икономически активното население на община Айтос е 46%, като 70% от него са
заети лица и 30% - безработни. Икономически неактивното население на общината
е 38%, което е под средното за страната (42%).
7. Равнището на безработица в община Айтос през 2011 г. е средно 11.8%
8. Община Айтос е една от най-големите селски общини в България. Тя е аграрнопромишлен център с регионално значение. Икономиката на общината се
характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство и свързаната с него
преработвателна промишленост.
9. Основната част от предприятията на територията на община Айтос съгласно Закона
за малки и средни предприятия попадат в категорията микро- и малки предприятия
(99.39%). Броят на средните фирми е незначително нисък и представлява 0.61% от
общи брой. На територията на община Айтос по последни данни на Териториално
статистическо бюро - Бургас (от 2009 г.) няма големи предприятия.
10. В общината има възможности за развитие на различни видове туризъм на основата
на минералните извори, природните и археологически забележителности.

39

За подробна информация за постигнатите резултати и настъпилите промени в състоянието на

инфраструктурата вижте глава V. Оценка на ефекта от прилагането на общинския план за развитие – продукти,
резултати и въздействия.
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11. Анализът на динамиката на приходите и разходите в Община Айтос през
последните пет години извежда като година с най-голям ръст - 2008 г. През 2011 г.
постъпилите приходи в общинския бюджет са се увеличили с 32% спрямо 2007 г. и
с 84% спрямо 2004 г. през която е разработван Общинския план за развитие.
12. Стопанската дейност на територията на общината се осигурява от система
обслужващи институции, които предоставят необходимите услуги за населението
на територията на община Айтос
13. Социалните услуги по данни на Агенцията за социално подпомагане и по данни на
НСИ се предоставят от три социални заведения.
14. На територията на община Айтос функционира една многопрофилна болница с
капацитет 72 легла.
15. Съгласно Регистър на средните училища и детски градини към Министерството на
образованието, младежта и науката на територията на община Айтос функционират
осем училища и шест целодневни детски градини.
16. Съгласно регистъра на народните читалища към Министерството на културата
общия им брой на територията на община Айтос е 11.
17. Съществени промени в състоянието на околната среда в община Айтос за периода
2007 -2011 г. не са настъпили като състоянието и е добро и липсват големи
замърсители като промишлени и селскостопански предприятия.
18. 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 и с. Черна могила.
19. През периода 2007 - 2011 г. е направено значително подобряване на състоянието на
водоснабдителни и канализационни мрежи, като от голямо обществено значение са
и проекти, които са в процес на изпълнение.
20. Състоянието на транспортни мрежи и пътища на територията на община Айтос през
периода на изпълнение на общинския план за развитие до 2011 г. се е подобрило,
като са извършвани текущи ремонти за поддръжка на общинските пътища.
21. По отношение на състоянието на социална инфраструктура и обществени места за
отдих през периода 2007 -2011 г. на територията на община Айтос са извършени
ремонти на образователната и социалната инфраструктура като в резултат на това е
повишено качеството на предлагани услуги за гражданите.
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ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И
СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА
SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА АЙТОС
Силни страни

Слаби страни

•

Благоприятна възрастова структура;

•

Съхранена околна среда и природни

•

ресурси;

Закрити промишлени предприятия в
резултат на икономически преход;

•

Голям

относителен

дял

на

•

Добри условия за развитие на туризъм;

неконкурентоспособни микро и малки

•

Достъп до голямо морско пристанище и

предприятия;

международно летище;
•

•

•

•

ограничени местни пазари.

Добре развита транспортна и социална
инфраструктура;

•

•

Неекологосъобразна

транспортна

Добри условия за развитие на екологично

система – липса на обходен път на град

земеделие;

Айтос;

Добри

традиции

в

преработката

на •

земеделски продукти;
•

Ниска конкурентоспособност на МСП,

Наличие

на

квалифицирани

Вложено

състояние

на

структура

в

което

селата,

техническа
влошава

качеството на живот и не позволява

трудови

ресурси;

развитието на туризъм;

Развито партньорство между общината, •

Слаб туристически маркетинг;

частния

Ежедневна миграция на квалифицирана

сектор

и

неправителствени •

работна ръка до други общини;

структури.
•

Недостатъчно възможности за развитие
на човешкия капитал и повишаване на
професионалната му квалификация;

•

Недостатъчно развит пазар на социални
услуги;

•

Сравнително
безработица;
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Възможности
•

Достъп

до

финансова

Заплахи
помощ

от •

националните и европейски фондове;
•

Достъп

до

европейски

пазари

Неблагоприятна демографска структура,
която

води

до

образователното

на

намаляване

на

равнище

на

преработени земеделски продукти;

населението;

•

Очакван повишен инвеститорски интерес; •

Несъответствие

•

Развитие на международен туризъм на

предлагане на пазара на труда;

южното Черноморие;
•

•

и

Липса на условия за кариерно развитие в
Изолация

от

трансевропейски

транспортни мрежи;

Очаквани ползи от конверсия на военни
обекти за бизнес цели;

търсене

селата;

Разширение на пристанище и летище
Бургас;

•

•

между

•

Силен конкурентен натиск върху МСП
от международни предприятия;

•

Проблеми

при

изграждането

и

развитието на промишлените зони в
общината;
•

Изоставяне

в

водопроводната

рехабилитацията
и

канализационната

мрежа;
•
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IІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА
ПЛАНА

С

ОБЛАСТНИТЕ,

РЕГИОНАЛНИ

И

НАЦИОНАЛНИ

ПЛАНОВИ

И

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Общинският план за развитие на Община Айтос за периода 2007 - 2013 г. определя
целите и приоритетите за развитие на общината в съответствие с Областната стратегия за
развитие на област Бургас, Регионалния план за развитие на Югоизточен район за планиране и
Националната стратегия за регионално развитие за осъществяване на Националната политика
за регионално развитие на Република България. За наблюдението и оценката на изпълнението
на плана е задължително изграждането на система за анализ, оценка, мониторинг и контрол.
В тази част на междината оценка се съпоставят уместността и съгласуваността на
визията за развитие на община Айтос, приоритетите и целите на Общинския план за развитие
на община Айтос с Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005 – 2015 г.,
Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен
район 2010 - 2013 г., Актуализирания документ за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2009-2015 г., Националната
стратегическа референтна рамка, Стратегиите от Гьотеборг, Лисабон и Стратегия “Европа
2020”.
Визията за развитие на България, съгласно Актуализирания документ за
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2009-2015 г. е „Българските региони в ЕС - с динамично развитие, постигащи
висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, привлекателни с
подобреното качество на живот и запазеното и валоризирано природно и културно
наследство”.
Визията на Югоизточен район съгласно Актуализирания документ за изпълнение на
Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2010 - 2013 г. е изменена на
„Устойчивото и балансирано икономическо развитие и социално благополучие, се
основава на стратегическото географско разположение – излаза на Черно море и външна
граница с Р. Турция и транспортни възли, както и уникалните природни дадености на
територията между Източна Стара планина и Странджа планина, традициите в туризма,
енергетиката, преработващата промишленост и земеделието.”
Визията на област Бургас съгласно Областна стратегия за развитие на област Бургас
2005 – 2015 г. е „Област Бургас - проспериращ европейски граничен регион и
привлекателно място за инвестиции и живот на хората”.
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Визията за развитие на община Айтос съгласно Общинския план за развитие 2007 2013 г. е „Община Айтос – икономически, туристически и духовен център,
привлекателен за живот и бизнес”. Визията за развитие на общината продължава да бъде
актуална и съгласувана с актуализираните стратегически документи за регионално развитие на
ниво държава, район за планиране и област.
Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Айтос се състои от
стратегически цели, приоритети и мерки за развитие.
Стратегическите цели на плана са:
•

Стратегическа цел 1: „Доближаване до средноевропейските параметри на жизнена
среда”

•

Стратегическа цел 2: „Постигане на устойчиви темпове на икономически растеж”

Приоритетите за развитие съгласно Общинския план за развитие на община Айтос са:
•

Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора”

•

Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на социалния капитал”

•

Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и инфраструктурата.
Управление на риска.”

•

Приоритет 4 „Развитие на конкурентоспособна местна икономика”

•

Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство”

•

Приоритет 6 „Развитие на туризма”

•

Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на партньорства”
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Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на община Айтос с областната стратегия, регионалния
план за развитие и Националната стратегия за регионално развитие
Приоритети на Актуализирания
документ за изпълнение на
Регионалния план за развитие на
Югоизточен район 2010 - 2013 г.

Приоритети на Актуализиран
документ за изпълнение
на Националната стратегия за
регионално развитие на Република
България за периода 2009-2015 г.

Приоритети на
Общинния план за развитие на
община Айтос

Приоритети на
Областна стратегия за развитие на
област Бургас 2005 – 2015 г.

Приоритет 1
„Повишаване на заетостта, в т.ч. на
младите хора”

Приоритет 3
„Създаване на благоприятна жизнена,
културна и природна среда в област
Бургас”

Приоритет 4
„Подобряване на жизнената среда”

Приоритет 2
„Създаване на благоприятна среда за
развитие на социалния капитал”

Приоритет 3
„Създаване на благоприятна жизнена,
културна и природна среда в област
Бургас”

Приоритет 4
„Подобряване на жизнената среда”

Приоритет 3
„Подобряване състоянието на
околната среда и инфраструктурата.
Управление на риска.”

Приоритет 1
„Изграждане на нова и модернизация
на съществуващата инфраструктура
за създаване на условия за устойчив
икономически растеж и заетост”
Приоритет 4
„Интегрирано градско развитие,
подобряване на градската среда и
стимулиране развитието на малките
градове”
Приоритет 2
„Повишаване на
конкурентоспособността на основата
на икономика на знанието”
Приоритет 5
“Развитие на селските райони,
горското стопанство, рибарството и
аквакултурите”

Приоритет 1
„Развитие и модернизация на
регионалната и местна
инфраструктура, обслужващи бизнеса
и населението”

Приоритет 1
„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано
градско развитие”
Приоритет 2
„Развитие и модернизация на
инфраструктурата, създаваща условия
за растеж и заетост”

Приоритет 3
„Подобряване на икономическата
среда”

Приоритет 1
„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано
градско развитие”
Приоритет 1
„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано
градско развитие”

Приоритет 4
„Развитие на конкурентноспособна
местна икономика”
Приоритет 5
„Развитие на конкурентно земеделие
и горско стопанство”

Приоритет 3
„Подобряване на икономическата
среда”
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Приоритет 3
„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за
планиране и развитие на устойчив
туризъм”
Приоритет 3
„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за
планиране и развитие на устойчив
туризъм”
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Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на община Айтос с областната стратегия, регионалния
план за развитие и Националната стратегия за регионално развитие
Приоритети на
Общинния план за развитие на
община Айтос

Приоритети на
Областна стратегия за развитие на
област Бургас 2005 – 2015 г.

Приоритет 6
„Развитие на туризма”

Приоритет 3
„Създаване на благоприятна жизнена,
културна и природна среда в област
Бургас”

Приоритети на Актуализирания
документ за изпълнение на
Регионалния план за развитие на
Югоизточен район 2010 - 2013 г.
Приоритет 2
„Развитие на туризма”

Приоритети на Актуализиран
документ за изпълнение
на Националната стратегия за
регионално развитие на Република
България за периода 2009-2015 г.

Приоритет 3
„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за
планиране и развитие на устойчив
туризъм”
Приоритет 7
Приоритет 6
Приоритет 3
Приоритет 4
„Подобряване на икономическата
„Развитие на сътрудничеството за
„Развитие на общинския капацитет и „Бургаска област – външна граница на
създаване на партньорства”
ЕС, трансгранично сътрудничество и
среда”
европейско териториално сближаване,
интегрирано териториално развитие
задълбочаване на партньорството и
на черноморския басейн”
добросъседството за постигане на
развитие”
Приоритет 7
„Укрепване на административния
Приоритет 6
капацитет на областно и местно ниво”
„Укрепване на капацитета на
регионално и местно ниво за
подобряване процеса на управление
на регионалното развитие”
Таблица 29: Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на община Айтос с областната стратегия, регионалния план за развитие и
Националната стратегия за регионално развитие
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Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в съответствие с
приоритетите на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и
национални документи за стратегическо планиране, като се базират на визията за местно
развитие и анализа на социално-икономическото развитие на общината. На таблица 29 ясно
може да бъдат проследени съгласуваността и сходството между документите, като Общинския
план за развитие на община Айтос прилага на по-ниското териториално ниво националните
политиките и политиките на Югоизточен район за планиране и област Бургас, като
същевременно ги допълва, отчитайки териториалните особености и специфики. Препоръчваме
да се актуализират мерките по приоритетите с оглед адаптиране към текущите нужди на
общината и да се отчетат постигнатите резултати при изпълнението на Общинския план за
развитие през 2007 - 2011 г. .
Основна цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в найдинамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна да
генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и
подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на
бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от
Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това
отношение заложените приоритети на Общинския план за развитие на община Айтос звучат
актуално и тяхното изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели и
планове.
Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета:
• Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
• Устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
• Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Стратегия “Европа 2020” включва пет основни цели:
• Заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;
• Инвестиции в Научноизследователска и развойна дейност в размер 3% от БВП
на ЕС;
• Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията
(съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от
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1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и
намаляване на консумацията на енергия с 20%).
ИЗВОДИ:
Визията за развитие на община Айтос продължава да бъдат актуална и съгласувана с
актуализираните стратегически документи за регионално развитие на ниво държава, район за
планиране и област.
Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в съответствие с
приоритетите на Областната стратегия за развитие на Бургас, Актуализирания документ за
изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2010 - 2013 г,
Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2009-2015 г. и други и документи за стратегическо планиране.
Целите и приоритетите за развитие на общинския план за развитие на община Айтос се
базират на визията за местно развитие и анализа на социално-икономическото развитие на
общината като тяхното изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели и
планове.
Препоръчваме да се актуализират мерките по приоритетите с оглед адаптиране към
текущите нужди на общината и отчитане на постигнатите резултати при изпълнението на
Общинския план за развитие на община Айтос през 2007 - 2011 г.
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ІV.

ОЦЕНКА

НА

ДЕЙНОСТИТЕ,

РЕСУРСИТЕ

И

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ПО

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Общинския план за развитие на община Айтос е разработен като в основата му е
залегнало разбирането за устойчиво и балансирано регионално развитие, съобразено с
икономическите, социални и екологични аспекти за развитие.
При дефинирането на специфичните цели, приоритетите и мерките за реализация,
определящо значение има местното население и дейностите по осигуряване на възможности за
здравословен и продължителен живот в чиста и запазена околна среда, пълноценно културно и
духовно израстване и постигане на устойчив икономически растеж.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2007 - 2013 г. включва
седем приоритета, като към всеки от тях са разработени мерки за постигането им.
Съгласно Общинския план за развитие на общината и индикативната финансова
таблица, която е неделима част от него, необходимите средства за изпълнение на посочените
седем стратегически приоритети възлизат на 173 330 000 лева.
Индикативни финансови ресурси необходими за изпълнението на Общински план за развитие на община
Айтос за периода 2007 - 2013 г.
Стойност в
Приоритет
Стойност в лева
проценти
Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора”
6 570 000,00
3,79%
Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на
42 720 000,00
24,65%
социалния капитал”
Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и
69 910 000,00
40,33%
инфраструктурата. Управление на риска.”
Приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
43 730 000,00
25,23%
икономика”
Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско
4 650 000,00
2,68%
стопанство”
Приоритет 6 „Развитие на туризма”
2 300 000,00
1,33%
Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на
3 450 000,00
1,99%
партньорства”
Общо
173 330 000,00
100%
Таблица 30: Индикативни финансови ресурси необходими за изпълнението на Общински план за развитие на
община Айтос за периода 2007 - 2013 г.40

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 1 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, В Т.Ч. НА
МЛАДИТЕ ХОРА”
Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора” включва дейности,
които допринасят за изпълнението на следните мерки:
• Мярка 1.1. Подобряване на образователното и квалификационно равнище на
работната сила съобразно потребностите на пазара на труда;
40

Източник: Общински план за развитие на община Айтос за периода 2007 - 2013 г.
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•

Мярка 1.2. Подобряване на обучителната среда за осигуряване на прехода към
информационно общество;

•

Мярка 1.3. Подкрепа на МСП, създаващи работни места за млади хора.

За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на
младите хора” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 6 570 000.00 лева,
което е 3.79% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския план за развитие на
община Айтос.
През периода 2007 - 2010 г. при изпълнение на проекти, допринасящи за постигането на
заложените цели по приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора” са
направени инвестиции на стойност 2 135 257,06 лева, от които 182 967 лева са по проекти на
частния сектор41. Основните източници на финансиране са Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Програма ФАР и Национални програми за насърчаване на заетостта.
Съгласно заложените финансови ресурси в индикативната финансова таблица за периода 2007
- 2013 г. изпълнените проекти до 2011 г. са с относителен дял 32.50%.
Съгласно програмите за реализация на Общинския план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора”
няма плануван финансов ресурс.
Отчитайки липсата на информация за всички финансови инвестиции, които са
направени за повишаване на заетостта и в това число на младите хора, степента на
изпълнението на приоритета е добро.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 2 „СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ”
Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на социалния
капитал” включва дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
• Мярка 2.1. Повишаване качеството на човешкия капитал чрез развитие на
образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт;
• Мярка 2.2. Развитие на социалната инфраструктура;
• Мярка 2.3. Подкрепа за развитие на гражданско общество.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за
развитие на социалния капитал” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е
41

Пълнят размер на инвестициите от частния сектор не е отразен поради липсата да предоставена информация

относно стойностите на направените инвестиции, които допринасят за постигане на целите от Общинския план за
развитие на община Айтос.
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42 720 000.00 лева, което 24.65% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския
план за развитие на община Айтос.
През периода 2007 - 2011 г. за постигането целите по приоритет 2 „Създаване на
благоприятна среда за развитие на социалния капитал” са изпълнени проекти на стойност
4 449 425,92 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 3 059 341,16 лева. Общата
стойност изпълнените проекти и тези които са в процес на изпълнение по приоритет 2 е 7 508
767,08 лева, което е 17.58% от предадените средства в индикативната финансова таблица в
Общинския план за развитие по приоритета.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на
социалния капитал” за периода 2007 - 2011 са планувани 39 639 635,00 лева. Проектите,
които са изпълнени и са в процес на изпълнение през същия периода са 18,94% от
планираните финансови ресурси в програмите за реализация на Общинския план.
Въпреки ниската степен на финансово изпълнение на приоритета, постиганите
резултати и степента на изпълнение на предвидените мерки и дейност в Общинския план за
развитие за периода до момента е добро, като община Айтос е използвала възможностите за
кандидатстване по програми на Европейския съюз и до 2013 г. има възможността да изпълни
плануваните мерки за създаване на благоприятна среда за развитие на социалния капитал.
ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ПРИОРИТЕТ

3

„ПОДОБРЯВАНЕ

СЪСТОЯНИЕТО

НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.”
Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и инфраструктурата.
Управление на риска” включва дейности, които допринасят за изпълнението на следните
мерки:
• Мярка 3.1. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината;
• Мярка 3.2. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура;
• Мярка 3.3. Обновяване и доизграждане на инженерна инфраструктура;
• Мярка 3.4. Подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на ВЕИ
технологии;
• Мярка 3.5. Подобряване на физическата среда.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната
среда и инфраструктурата. Управление на риска.” индикативната стойност на планирания
финансов ресурс е 69 910 000.00 лева, което 40.33% от общата сума планирана за
изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос.
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За постигане на заложените цели по приоритет 3 „Подобряване състоянието на
околната среда и инфраструктурата. Управление на риска.” са изпълнени проекти на
стойност 9 648 946,00 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 34 390 621,93
лева. Високият дял на стойността на проекти в процес на изпълнение се обуславя от характера
на проектите, изпълнението на които е свързано с инфраструктурни мерки, за изпълнението на
които е необходим по-голям период от време. Продължителността на изпълнението на
проекти по приоритета често е над 2 години.
Общата стойност на финансовия ресурс на проектите от 2007 г., които допринасят за
постигане на целите на Общинския план за развитие е 44 039 567,93 лева които са 62,99% от
заложените необходими финансови ресурси в индикативната финансова таблица.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и
инфраструктурата. Управление на риска.” за периода 2007 - 2011 са планувани 55 730
000,00 лева. Проектите, които са изпълнени и са в процес на изпълнение през същия период са
79,02% от планираните финансови ресурси в програмите за реализация на Общинския план.
Постигнатите резултати и степента на изпълнение на целите по приоритета е много
добра, като изпълнението на стартиралите проектите ще доведе до успешното изпълнение на
приоритет 3 в рамките на Общинския план за развитие на община Айтос.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 4 „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПО-СОБНА
МЕСТНА ИКОНОМИКА”
Приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна икономика” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
• Мярка 4.1. Създаване на условия и стимулиране развитието на МСП;
• Мярка 4.2. Развитие на предприемачеството, технологиите и иновациите;
• Мярка 4.3. Изграждане на бизнес инфраструктура.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
икономика” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 43 730 000.00 лева,
което 25.23% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския план за развитие на
община Айтос.
През периода 2007 - 2010 г. в изпълнение на приоритет 4 „Развитие на
конкурентноспособна местна икономика” община Айтос е изпълнила проекти на стойност
205 787,00 лева, което е 0.47% от финансовия ресурс предвиден в индикативната финансова
таблица в Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
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Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
икономика” няма планиран финансов ресурс.
Проектите, които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на
приоритета, са свързани с инвестиции от страна на частния сектор, за който липсват
предоставени данни.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 5 „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И
ГОРСКО СТОПАНСТВО”
Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
• Мярка 5.1. Създаване на условия за конкурентно селско и горско стопанство;
• Мярка 5.2. Насърчаване на биологичното земеделие и производство;
• Мярка 5.3. Насърчаване кооперирането в селските райони;
• Мярка 5.4. Възстановяване на горския фонд и развитие на прилежащата
инфраструктура
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и
горско стопанство” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 4 650 000,00
лева, което 2.68% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския план за развитие
на община Айтос.
През периода 2007 - 2011 г. в изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно
земеделие и горско стопанство” община Айтос е изпълнила проекти на стойност 186 022,00
лева, което е 4% от финансовия ресурс предвиден в индикативната финансова таблица в
Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство” няма планиран финансов ресурс.
Ниската степен на изпълнение на приоритета се обуславя от факта, че проектите, които
биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са свързани с
инвестиции предимно от стана на частния сектор, на които основната дейност е в областта на
селското и горското стопанство. Поради липсата на предоставени данни за тях не може да
бъде направена реална оценка на постиганото по приоритета.
През периода 2007 - 2011 г. въпреки липсата на плануван финансов ресурс от община
Айтос, мерките които тя е предприела за развитие на конкретното земеделие и горско
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стопанство са насочени към повишаване на умения и постигане на обществена активност на
територията за потенциални местни инициативни групи.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 6 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”
Приоритет 6 „Развитие на туризма” включва дейности, които допринасят за
изпълнението на следните мерки:
• Мярка 6.1. Обновяване на съществуващата и изграждане на нова туристическа
инфраструктура;
• Мярка 6.2. Създаване на нови туристически атракции;
• Мярка 6.3. Развитие на туристически продукти и маркетинг;
• Мярка 6.4. Опазване, консервация и експониране на природното и културноисторическо наследство
За периода 2007 - 2013 г. по приоритет 6 „Развитие на туризма” индикативната
стойност на планирания финансов ресурс е 2 300 000,00 лева, което 1.33% от общата сума
планирана за изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос.
През периода 2007 - 2010 г. в изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма”
община Айтос е изпълнила проекти на стойност 15 455.00 лева, което е 0.67% от финансовия
ресурс предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие на
община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” планувания финансов ресурс е
5 560 000,00 лева, което с 241% от планувания ресурс в индикативната финансова таблица.
Ниската степен на изпълнение на приоритета се обуславя от факта, че проектите, които
биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са свързани с
инвестиции предимно от страна на частния сектор. Поради липса на предоставени данни за
тях не може да бъде направена реална оценка на постиганото по приоритета.
Предприетите мерки от община Айтос за подобряване на инфраструктура и градската
среда са първа стъпка към създаване на условия за развитие на туризъм. В оставащия период
на изпълнение на Общинския план за развитие се препоръчва общината да предприеме мерки
по изпълнение на проекти насочени към обновяване на съществуващата и изграждане на нова
туристическа инфраструктура, създаване на нови туристически атракции, развитие на
туристически продукти и маркетинг и опазване и експониране на природното и културноисторическо наследство.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 7 „РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА”
Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на партньорства” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
• Мярка 7.1. Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране,
управление, контрол, наблюдение и оценка на процеса на привличане на
инвестиции от ЕС, национални и местни източници;
• Мярка 7.2. Повишаване квалификацията на общинска администрация
• Мярка 7.3. Подобряване качеството на административното обслужване и
развитие на е-администрация
• Мярка 7.4. Внедряване на нови информационни технологии и стандарти за
управление на качеството
• Мярка 7.5. Развитие на партньорства с частния сектор, неправителствения
сектор и цялата местна общност;
• Мярка 7.6. Развитие на регионално, трансгранично и транснационално
сътрудничество
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и
създаване на партньорства” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 3 450
000.00 лева, което 1.99% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския план за
развитие на община Айтос.
През периода 2007 - 2010 г. в изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския
капацитет и създаване на партньорства” община Айтос е изпълнила проекти на стойност
253 393,34 лева, което е 7,59 % от финансовия ресурс предвиден в индикативната финансова
таблица в Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
Ниският процент на направени финансови инвестиции за постигането на целите по
приоритет 7 се дължи и на липсата на информация за финансовата стойност на проекти
изпълнявани от различни от община Айтос бенефициенти, в които случаи общината е била
целева група.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на
партньорства” планувания финансов ресурс за периода 2007 - 2011 г. е 24 180 000.00 лева.
Стойността е 700 % по-висока в сравнение с предвидените от планувания в индикативната
финансова таблица.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
За периода 2007 - 2013 г. съгласно финансовата индикативна таблица на Общинския
план за развитие на община Айтос са заложени 173 330 000.00 лева за изпълненото му. През
периода 2007 - 2011 г. при изпълнението на целите на плана за постигане на заложена визия
направените инвестиции са на стойност 54 352 689.42 лева, като са отразени изпълнените
проекти и тези в процес на изпълнение. Изпълнените проекти са на обща стойност 16 902
726,33 лева, а в процес на изпълнение са проекти на обща стойност 37 449 963.09 лева.
Относителния дял на финансово изпълнение на Общинския план за развитие е 31.36%, като в
предвид постигнатите резултати през периода оценката на изпълнение е добра.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос за
периода 2007 - 2011 г. са планувани 125 109 635.00 лева, което е 72.18% от общата стойност
на индикативната финансова таблица. Изпълнените проекти и тези които са в процес на
изпълнение през периода са с относителен дял 43.44% от планувания финансов ресурс в
програмите за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос.
Необходимо е при актуализиране на общинския план за развитие да бъде
актуализирана индикативната финансова таблица, като в това число финансовият ресурс се
планира съгласно бюджетните възможности на община Айтос и възможностите за
финансиране на мерките по приоритетите за изпълнението на плана от целеви субсидии и
други фондове.
Програмите за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос също
следва да се изготвят съгласно бюджетните възможности на общината и възможностите за
финансиране на мерките по приоритетите за изпълнението на плана от целеви субсидии и
други фондове.
ИЗВОД:
За периода 2007 - 2011 г., в изпълнение на Общинския план за развитие за периода
2007 - 2011 г., в община Айтос са изпълнени и се изпълняват проекти на обща
стойност 54 352 689.42 лева. Изпълнените проекти са на обща стойност 16 902
726,33 лева, а в процес на изпълнение са проекти на обща стойност 37 449 963.09
лева.
2. Съгласно индикативната финансова таблица на Общинския план и заложените
финансови ресурси, относителния дял на финансовото изпълнение на плана е
31.36%, от които стойността на приключилите проекти е с относителен дял 9.75%, а
на тези в процес на изпълнение - 21.61%.
1.
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При изпълнението на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите
хора” са направени инвестиции на стойност 2 135 257,06 лева, от които 182 967
лева са по проекти на частния сектор.
4. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 1 „Повишаване на
заетостта, в т.ч. на младите хора” относителен дял е 32.50%.
3.

5.

При изпълнението на приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за
развитие на социалния капитал” успешно са приключили проекти на стойност 4
449 425,92 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 14 393 518 лева.
Общата стойност на изпълнените проекти и тези които са в процес на изпълнение

по приоритет 2 е 7 508 767,08 лева.
6. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 2 „Създаване на
благоприятна среда за развитие на социалния капитал” е 17.58% от предадените
средства в индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие по
приоритета.
7. При изпълнението на приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда
и инфраструктурата. Управление на риска.” са изпълнени проекти на стойност 9
648 946,00 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 34 390 621,93 лева.
Общата стойност на изпълнените проекти и тези които са в процес на изпълнение
по приоритета е 44 039 567,93 лева.
8. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 3 „Подобряване
състоянието на околната среда и инфраструктурата. Управление на риска.” е
62,99% от заложените необходими финансови ресурси в индикативната финансова
таблица.
9. При изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентоспособна местна
икономика” са изпълнени проекти на стойност 205 787,00 лева.
10. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 4 „Развитие на
конкурентноспособна местна икономика” е 0.47% от финансовия ресурс
предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие на
община Айтос за периода 2007 – 2013 г. Основните причини за ниската степен на
изпълнение на приоритета е че проектите, които биха допринесли за постигането на
мерките и изпълнението на приоритета, са свързани с инвестиции от страна на
частния сектор, за който липсват предоставени данни.
11. При изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство” са изпълнение проекти на стойност 186 022,00 лева.
12. Относителният дял на финансовото изпълнение на приоритет 5 „Развитие на
конкурентно земеделие и горско стопанство” е 4% от финансовия ресурс
предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие на
община Айтос за периода 2007 – 2013 г. Ниската степен на изпълнение на
приоритета се обуславя от факта, че проектите, които биха допринесли за
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постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са свързани с инвестиции
предимно от страна на частния сектор, на които основната дейност е в областта на
селското и горското стопанство. Поради липсата на предоставени данни за тях не
може да бъде направена реална оценка на постиганото по приоритета.
13. При изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” са изпълнени проекти на
стойност 2 300 000,00 лева.
14. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 6 „Развитие на
туризма” е 1.33% от финансовия ресурс предвиден в индикативната финансова
таблица в Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
Основните причини за ниската степен на изпълнение на приоритета е че проектите,
които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са
свързани с инвестиции от страна на частния сектор, за който липсват предоставени
данни.
15. При изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване
на партньорства” са изпълнение проекти на стойност 253 393,34 лева.
16. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 7 „Развитие на
общинския капацитет и създаване на партньорства” е 7,59% от финансовия
ресурс предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г. Една от основните причини за
ниския процент на направени финансови инвестиции за постигането на целите по
приоритет 7 се дължи и на липсата на информация за финансовата стойност на
проекти изпълнявани от различни от община Айтос бенефициенти, в които случаи
общината е била целева група.
17. Основни източници на финансиране са средства от общинския и републиканския
бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други.
18. През периода 2007 - 2010 г са реализираните проекти, допринасящи за
изпълнението на Общинския план за развитие по Програма за развитие на селските
райони, Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда”, ПУДООС,
САПАРД, ФАР, Проект „Красива България”, национални програми за насърчаване
на заетостта и други.
19. Междинната оценка на изпълнение на приоритетите по Общинския план за
развитие на община Айтос е добра, като изпълнението е съобразно с финансовите
ресурси на общината и предоставените възможности за кандидатстване за
предоставяне на финансова помощ.
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V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ – ПРОДУКТИ, РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на община Айтос се проявява в
крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности
и проекти върху целевата територия и нейното население.
Съгласно информация от справки на Община Айтос за приключените проекти и
проектите, които са в процес на изпълнение по прилагане на ОПР за периода 2007-2011 г. са
постигнати следните по-важни резултати:
Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 1 „Повишаване на
заетостта, в т.ч. на младите хора” са:
• Изграден е Младежки център в Община Айтос;
• Повишена е професионалната квалификация на работниците и служителите чрез
изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси;
• Създадени са 1010 работни места по програми за насърчаване на заетостта по
ЗНЗЗ в община Айтос;
• Подпомогната е интеграцията и са създадени съвременни условия за развитие на
учениците от ромското малцинство в Община Айтос.
Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 2 „Създаване на
благоприятна среда за развитие на социалния капитал” са:
• Подобрено е състоянието на образователната инфраструктура, като са
извършени ремонтни дейности в следните детски заведения: ЦДГ „Славейче”,
ОДЗ „Полет”, ЦДГ "Калина Малина", детско заведение в с. Пирне, ЦДГ
"Здравец”, ЦДГ "Радост", ЦДГ "Детелина”, ЦДГ с. Черноград и с. Караново;
• Подобрено е състоянието на образователната инфраструктура като са извършени
ремонтни дейности в следните учебни заведения: ОУ в с. Карагеоргиево, СОУ
„Хр. Ботев”, ОУ Мъглен, СОУ "Вапцаров", ОУ "Светлина", ОУ "Ат. Манчев";
• През периода 2007 - 2011 г. е закупено оборудване и обзавеждане за
образователната инфраструктура - училища и детски градини;
• Проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки“ с обекти: Библиотека при НЧ „Васил Левски” - гр.Айтос,
библиотека при НЧ „Пробуда” – село Пирне и НЧ „Пробуда-1929” – с. Мъглен е
предоставено компютърно оборудване;
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• Изпълнен е проект „Социални услуги в общността за самотно живеещи стари
хора и хора с увреждания в община Айтос” - фаза 1 за предоставяне на социални
услуги в общността на уязвими групи;
• Изпълнен е проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2”, в резултат на
който е осигурена качествена грижа в семейна среда на 61 потребители, като са
обучени и назначени 67 лични асистенти;
• Извършено е саниране на външни фасади на „Дневен център за деца и възрастни
с увреждания”;
• Изпълнен е проект за предоставяне на домашни грижи за самотно живеещи
стари хора и хора с увреждания от община Айтос през 2008 - 2009 г., като през
2010 г. е започнало изпълнение на втори проект;
• Ежегодно се финансира МБАЛ - гр. Айтос за подобряване на качеството на
здравните услуги чрез закупуване на медицинска апаратура и др.;
• Извършен е ремонт, като е закупено и обзавеждане на Общински център за
социални и здравни услуги /ОЦСЗУ/ - Айтос;
• Закупен е инвентар за ритуална зала;
• Извършен е ремонт на читалища, като са закупени и компютри за тях;
• Изграден е мюсюлмански обреден дом;
• Санирана е сградата на общината, като е извършена и реконструкция на
отоплителна инсталация на общината;
• Доставени и монтирани са фитнес уреди за спортна площадка в парк Сл. Река;
• Извършен е основен ремонт на музей "П. Станев" Айтос;
• В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР;
•

В

процес

на

изпълнение

е

проект

„Обновяване

на

образователната

инфраструктура в Община Айтос”;
• В процес на изпълнение е проект за интегрирани услуги за социално включване
на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос;
• В процес на изпълнение е проект за изграждане на защитено жилище в гр.
Айтос.
Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 3 „Подобряване
състоянието на околната среда и инфраструктурата. Управление на риска.” са:
• Преустроен и осъвременен е централен площад гр. Айтос;
• Изградена е канализационна мрежа в гр.Айтос;
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• Частично е изградена канализация на с. Караново;
• Изградена е канализация с домови отклонения в с. Мъглен, с. Тополица, с.
Карагеоргиево;
• Изпълнен е пилотен проект за демонстрационен модел за ветроенергиен одит и
енергийни алтернативи в малки черноморски общини”;
• Изпълнен е проект за почистване, възстановяване и облагородяване на
замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци в с.
Мъглен, с. Черна могила, гр. Айтос”;
• Финансирани са проекти за почистване и облагородяване на 14 населени места
на територията на общината, като са почистени и облагородени 14 населени
места в общината.
• В процес на изграждане са канализационна система в село Пирне – Община
Айтос и пречиствателна станция за отпадни води в град Айтос;
• В процес на изпълнение е проект за прочистване, укрепване на корита и
разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”,
преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос, община
Айтос”;
• През периода 2007 - 2011 г. са извършвани основни ремонтни дейности на
водоснабдяването и канализацията на населените места в община Айтос;
• Ежегодно се извършва ремонт на улично осветление и на улични настилки в
населените места от община Айтос;
• Изготвени са ПУП за общински имоти и цифрови модели планове;
• Ежегодно се извършват и ремонтни дейности за поддръжка на общински
пътища;
• Подобрено е състоянието на зелените площи в общината, като е и закупена
техника за поддръжка на зелените площи;
• Закупена е земя за гробищен парк;
• Извършен е основен ремонт на пътя към Дома за стари хора.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на
конкурентоспособна местна икономика” са:
• Подобрено е състоянието на сергиите на общинския пазар и е извършено
благоустрояване на общински пазар.
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Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 5 „Развитие на
конкурентно земеделие и горско стопанство” са:
• Изпълнен е проект „Придобиване на умения и постигане на обществена
активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските
райони” по Програма за развитие на селските райони.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 6 „Развитие на туризма”
са:
• Направени са инвестиции за Алеята на старите занаяти;
• Извършен е основен ремонт на Зоопарк и е закупено оборудване и обзавеждане
за него.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 7 „Развитие на
общинския капацитет и създаване на партньорства” са:
• Изпълнен е проект за „Развитие на партньорството между Община Айтос и
Община Буюккаръщъран” по програма ФАР;
• Ежегодно е закупувано материално-техническо оборудване и обзавеждане за
подобряване на техническото състояние на общината, което от своя страна
допринася за повишаване на качеството на предоставяните административни
услуги;
• Извършено е сертифициране на община Айтос по ISO 9001 и ISO 14001;
• Ежегодно се извършват обучения на служители на общинската администрация с
цел повишаване на техните професионални умения и квалификация.
В Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за девет проекта на договора за
финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани на територията на община
Айтос. Обща стойност на договорите е 3 195 616 лева, а броят бенефициенти е пет (таблица
31).
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Информация за бенефициентите на територията на община Айтос в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на
ЕС в България
Бенефициент

Място на
изпълнение

Наименование на договора

"Ропотамо" АД

Айтос

Ропотамо Екип

105 082.57

105 082.57

105 082.57

В процес на
изпълнение

Айтос

Квалификационно обучение на заети лица

50 861.33

50 861.33

50 861.33

Приключен

Айтос

Професионална квалификация на 25 продавач-консултанти

27 023.28

27 023.28

27 023.28

Приключен

ЕТ "Стил - Саркис
Алтънджиян"
Сдружение
"Знание-Айтос"

Обща
стойност

БФП

Изплатени

Статус

Подпомагане на процеса на интеграция и създаване на съвременни
В процес на
условия за развитие на учениците от ромското малцинство в
68 766.00
68 766.00
68 766.00
изпълнение
Община Айтос
Сдружение
Домашни грижи за самотноживеещи стари хора и хора с
Айтос
89 551.93
89 551.93
89 551.93 Приключен
"Алтернативи"
увреждания от община Айтос
Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и
Община Айтос
Айтос
112 362.24
112 362.24
112 362.24 Приключен
хора с увреждания в община Айтос
Сдружение
Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с
В процес на
Айтос
193 851.28
193 851.28
193 851.28
"Алтернативи"
увреждания от община Айтос
изпълнение
Община Айтос
Айтос
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос
1 928 091.33 1 928 091.33
1 928 091.33 Регистриран
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи
Община Айтос
Айтос
диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка
620 025.93
620 025.93
620 025.93 Регистриран
поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос
Таблица 31: Информация за бенефициентите в община Айтос в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България42
Сдружение
"Знание-Айтос"

42

Айтос

Източник: ИСУН - http://umispublic.minfin.bg/ . Информацията е актуализирана на: 31.07.2011 г. Всички стойности са в лева.
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ИЗВОДИ:
През периода 2007 - 2011 г. изпълнението на мерките по приоритетите на Общинския
план за развитие на община Айтос са допринесли до видимият ефект и въздействие като е
подобрено състоянието на градската среда, на техническата и социална инфраструктура,
подобрена

е

материално-техническата

база

на

общинските

сгради

и

е

повишен

административния капацитет на община Айтос.
Източниците на финансиране при изпълненото на Общинския план за развитие на
община Айтос са средства от общинския и републиканския бюджет, целеви субсидии,
фондове на Европейския съюз и други.
Изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос основно е
финансирано от собствени средства и целеви бюджетни субсидии, с финансовата подкрепа на
Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие”,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ПУДООС, ФАР, Проект „Красива
България, национални програми за насърчаване на заетостта и други.
В Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за девет проекта на договори за
финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани на територията на община
Айтос. Обща стойност на договорите е 3 195 616 лева, а броя бенефициенти са пет.
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VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И
МОНИТОРИНГА НА ОПР
Съгласно Закона за регионално развитие43, кметът на общината има следните
отговорности:
•

Организира изработването на общинския план за развитие и го внася за обсъждане
и приемане от общинския съвет;

•

Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план
за развитие;

•

Организира

изграждането,

поддържането

и

оперирането

на

единната

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
съответната община;
•

Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие за одобряване от общинския съвет;

•

Осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.

В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен
мониторинг и контрол, като се спазват нормативните изискванията съгласно Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
При изпълнение на Общинския план за развитие за планиране и реализиране на
проектите и осъществяването на вътрешен мониторинг и контрол се разработват ежегодно
Програма за реализация на Общински плана за развитие на Община Айтос.
Съгласно Закона за регионалното развитие следва да се представя ежегодно за
одобрение пред общински съвет Годишен доклад за изпълнение и наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие. За периода 2007 - 2011 г. такъв доклад не е
изготвян и не е представян пред общински съвет. Препоръката за оставащия период на
изпълнение на плана, в това число и за 2011 г. е да бъде изготвен Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, в който да бъдат отчетени

43

Съгласно чл. 23 от Закон за регионалното развитие, в сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.,

изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.
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постигнатите резултати и степента на изпълнение на годишната програма за реализация на
плана.
За осигуряване на публичност и прозрачност, препоръчваме Програма за реализация на
Общински план за развитие и Годишен доклад за наблюдението на изпълнението да бъдат
качвани на интернет страницата на общината.
Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на общинския план за развитие
чрез публикуване на информация за:
•

Планови и стратегически документи на общината;

•

Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината и
финансирани от Европейски фондове.

•

Наредби, решения и правилници приети от общинския съвет;

•

Общински бюджет на общината;

•

Отчетите на дирекции за тяхната дейност през предходната година.

При прилагането на Общинския план за развитие, община Айтос се ръководи от
принципа на партньорство между местната власт и всички партньори, заинтересовани
участници в процеса на местното развитие.
Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от собствен
капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране.
Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти, привличане и
усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства с цел
изпълняване на приоритетите, целите и мерките заложени в ОПР.
Във връзка с изготвянето на Междинната оценка на Общинския план за развитие на
община Айтос 2007 - 2013 г. беше проведена анкета сред служителите в общинската
администрация. Целта й беше да се проучи степента на познаване и ползване на
стратегическия документ в работата на общинската администрация, мнението на участниците
за неговото прилагане и препоръки за актуализация и успешно изпълнение на плана. Анкетата
е анонимна и бе попълнена от 17 случайно избрани служители в общинската администрация.
Обобщени резултати от анкетата (Приложение 2):
1. Всички

анкетирани

служители

в

общинската

администрация

(100%

от

анкетираните) са запознати с Общинския план за развитие на Община Айтос 20072013 г.
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2. През последната една година 82.4% от анкетираните служители в общинската
администрация са чели и познават Общинския план за развитие на община Айтос
2007-2013 г.
3. Според 58.8% от анкетираните служители, Общинския план за развитие им е пряко
необходим в работата, като най-често срещаните отговори за какво го ползват найчесто са:
• при разработване и отчитане на проекти;
• при разработване на стратегически документи за развитие на община Айтос.
4. На въпроса „Каква е визията за развитие на общината според ОПР?” 100% от
анкетираните са запознати с визията на общината.
5. От анкетираните служители в общинската администрация 88.2% са запознати със
стратегическите цели на ОПР и могат да ги изброят. Останалите 11.8% са запознати,
но не са ги изброили.
6. На въпрос 6 относно броя на приоритетите на ОПР, 100% от анкетираните
служители в общинската администрация са запознати и могат да изброят повечето
от тях.
7. С мерките, които са заложени за изпълнение на приоритетите на ОПР са запознати
100% от анкетираните служители, като 11.8% от тях са изброили някои от тях.
8. На въпросът „Кой и как отича изпълнението на ОПР на община Айтос?” 81,4% от
анкетираните служители са посочили верен отговор.
9. На въпрос „Кой е органът, който контролира прилагането и изпълнението на ОПР?”
верен отговор са посочили 70.6% от анкетираните.
10. На въпроса „Изготвяна ли е ежегодно програма за изпълнение на ОПР с конкретни
дейности, проекти и източници на финансиране?”с „Да” са отговорили 82.4% и не
са посочили отговор - 17.6%.
11. На въпроса „Използвате ли ОПР при обосновка на цели и дейности в общинските
проекти?” 82.4 % от анкетираните служители в общинската администрация
отговарят „Да”, а с отговор „Не” са отговорили 11.8%, като отговор не са посочили
5.9%.
12. Според 100% от анкетираните служители в общинската администрация общината
разполага с административен и финансов капацитет за изпълнение на поставените
цели и приоритети в ОПР.
13. Според 94.1% от анкетираните служители в общинската администрация се
наблюдава реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г.
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Най-чести посочените отговори за реалния напредък в изпълнението на ОПР за
периода 2007-2011 г. са:
• Подобряване на градската среда;
• По-добро качество на живот;
• Подобрена инфраструктура;
• Изпълнение на капиталовата програма на 95% ежегодно;
• Подобрена улична мрежа;
• Подобрени общински пътища;
• Премахнати са нерегламентирани сметища;
• Подобрена образователна инфраструктура;
• Квалифицирана и добре обучена администрация.
14. На въпроса „Прилагането на ОПР подобрило ли е с нещо живота във Вашата
община през последните 5 години? С какво?” 82.4% от анкетираните служители са
посочили отговор „Да” и 17.6% не са посочили отговор.
Най-чести посочени отговори на въпроса с какво се е подобрил живота при
прилагането на ОПР през периода 2007-2011 г. са:
• Подобрен център на града;
• Подобрена инфраструктура и градска среда;
• Участие по програма „Красива България” – подобрен облик на централния
площад и градската градина.
ИЗВОДИ:
1. В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Общинския план за развитие, като се спазват нормативните изискванията съгласно
Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
2. Ежегодно се разработва Програма за реализация на Общински плана за развитие
на Община Айтос.
3. Годишен доклад за изпълнение и наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие не е изготвян за периода 2007 - 2011 г.не е изготвян за периода 2007 2011 г.
4. Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на общинския план за
развитие чрез публикуване на информация за:
• Планови и стратегически документи на общината;
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• Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината и
финансирани от Европейски фондове;
• Наредби, решения, правилници приети от общинския съвет;
• Общински бюджет на общината;
• Отчетите на дирекции за тяхната дейност през предходната година.
5. При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи от
принципа

на

партньорство

между

местната

власт

и

всички

партньори,

заинтересовани участници в процеса на местното развитие.
6. Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от
собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране.
7. Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти,
привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на
българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и мерките
заложени в ОПР.
8. Всички анкетирани служители в общинската администрация са запознати с
Общинския план за развитие на Община Айтос 2007-2013 г. и запознати много
добре със съдържанието на документа, начините на отчитане и контролиране при
изпълнението му.
9. Според повечето анкетирани служители в общинската администрация има реален
напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г. и се е подобрило
качеството на живот в общината.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на община Айтос е 28 687 души, а
гъстотата й е 71 човека/ км2.
2. Населението на общината е 6,90% от населението на област Бургас, 2,66% от
населението на Югоизточен район и 0,39% от населението на страната. Община
Айтос е на трето място с по брой население в област Бургас.
3. Естествения прираст на община Айтос през 2010 г. е с положителната стойност от
0.49‰. Механичния прираст на община Айтос е отрицателен 4.15‰.с тенденция
към увеличаване на изселванията.
4. Степента на образование на населението на община Айтос е както следва: с найвисок дял 35,15% от общия брой на населението на общината са завършилите
средно образование, като близък е делът и на населението с основно образование 29,31%. Едва 9,35% са с висше образование.
5. Икономически активното население на община Айтос е 46%, като 70% от него са
заети лица и 30% - безработни. Икономически неактивното население на общината
е 38%, което е под средно за страната (42%).
6. Равнището на безработица в община Айтос през 2011 г. средно е 11.8%
7. Община Айтос е една от най-големите селски общини в България.
8. Основната част от предприятията на територията на община Айтос съгласно Закона
за малки и средни предприятия попадат в категорията микро и малки предприятия
(99.39%).
9. В общината има възможности за развитие на различни видове туризъм на основата
на минералните извори, природните и археологически забележителности.
10. Анализът на динамиката на приходите и разходите в Община Айтос през
последните пет години извежда като години с най-голям ръст 2008 г. През 2011 г.
постъпилите приходи в общинския бюджет са се увеличили с 32% спрямо 2007 г. и
с 84% спрямо 2004 г. през която е разработван Общинския план за развитие.
11. Населението и стопанската дейност на територията на общината се осигуряват от
система обслужващи институции, които предоставят необходимите услуги за
населението на територията на община Айтос.
12. През периода 2007 - 2011 г. е подобрено състоянието на околната среда,
техническата и социална инфраструктура в община Айтос.
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13. Визията за развитие на община Айтос продължава да бъде актуална и съгласувана с
актуализираните стратегически документи за регионално развитие на ниво държава,
район за планиране и област.
14. Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в съответствие с
приоритетите на Областната стратегия за развитие на Бургас, Актуализирания
документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
2010 - 2013 г, Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2009-2015 г. и други и
документи за стратегическо планиране.
15. Целите и приоритетите за развитие на общинския план за развитие на община
Айтос се базират на визията за местно развитие и анализа на социалноикономическото развитие на общината като тяхното изпълнение би довело до
реализиране на общоевропейските цели и планове.
16.

За периода 2007 - 2011 г., в изпълнение на Общинския план за развитие в община
Айтос са изпълнени и се изпълняват проекти на обща стойност 54 352 689.42 лева.
Изпълнените проекти са на обща стойност 16 902 726,33 лева, а в процес на
изпълнение са проекти на обща стойност 37 449 963.09 лева.

17. Съгласно индикативната финансова таблица на Общинския план и заложените
финансови ресурси, относителния дял на финансовото изпълнение на плана е
31.36%, от които стойността на приключилите проекти е с относителен дял 9.75%, а
на тези в процес на изпълнение - 21.61%.
18.

При изпълнението на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите
хора” са направени инвестиции на стойност 2 135 257,06 лева, от които 182 967 лева
са по проекти на частния сектор. Относителния дял на финансовото изпълнение на
приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора” относителен дял е
32.50%.

19.

При изпълнението на приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на
социалния капитал” са успешно приключили проекти на стойност 4 449 425,92 лева
и в процес на изпълнение са проекти на стойност 14 393 518 лева. Общата стойност
на изпълнените проекти и тези които са в процес на изпълнение по приоритет 2 е
7 508 767,08 лева. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 2
„Създаване на благоприятна среда за развитие на социалния капитал” е 17.58% от
предадените средства в индикативната финансова таблица в Общинския план за
развитие по приоритета.
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20. При изпълнението на приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и
инфраструктурата. Управление на риска.” са изпълнени проекти на стойност 9 648
946,00 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 34 390 621,93 лева.
Общата стойност на изпълнените проекти и тези които са в процес на изпълнение
по приоритета е 44 039 567,93 лева. Относителния дял на финансовото изпълнение
на приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и инфраструктурата.
Управление на риска.” е 62,99% от заложените необходими финансови ресурси в
индикативната финансова таблица.
21. При изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
икономика” са изпълнени проекти на стойност 205 787,00 лева. Относителния дял
на финансовото изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна
местна икономика” е 0.47% от финансовия ресурс предвиден в индикативната
финансова таблица в Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007
– 2013 г.
22. При изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство” са изпълнение проекти на стойност 186 022,00 лева.Относителния дял
на финансовото изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и
горско стопанство” е 4% от финансовия ресурс предвиден в индикативната
финансова таблица в Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007
– 2013 г.
23. При изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” са изпълнение проекти на
стойност 2 300 000,00 лева. Относителния дял на финансовото изпълнение на
приоритет 6 „Развитие на туризма” е 1.33% от финансовия ресурс предвиден в
индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие на община Айтос
за периода 2007 – 2013 г.
24. При изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на
партньорства” са изпълнение проекти на стойност 253 393,34 лева. Относителния
дял на финансовото изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет
и създаване на партньорства” е 7,59% от финансовия ресурс предвиден в
индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие на община Айтос
за периода 2007 – 2013 г.
25. Основни източници на финансиране са средства от общинския и републиканския
бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други.
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26. През периода 2007 - 2010 г са реализирани проекти, допринасящи за изпълнението
на Общинския план за развитие по Програма за развитие на селските райони,
Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда”, ПУДООС, САПАРД,
ФАР, Проект „Красива България”, национални програми за насърчаване на
заетостта и други.
27. Междинната оценка на изпълнение на приоритетите по Общинския план за
развитие на община Айтос е добра, като изпълнението е съобразено с финансовите
ресурси на общината и предоставените възможности за кандидатстване за
предоставяне на финансова помощ.
28. През периода 2007 - 2011 г. изпълнението на мерките по приоритетите на
Общинския план за развитие на община Айтос са допринесли до: подобрено
състоянието на градската среда, на техническата и социална инфраструктура,
подобрена е материално-техническата база на общински сгради и е повишен
административния капацитет на община Айтос.
29. Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за девет проекта на договори за
финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани на територията на
община Айтос. Общата стойност на договорите е 3 195 616 лева, а броят на
бенефициентите е пет.
30. В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Общинския план за развитие като се спазват нормативните изисквания съгласно
Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
31. Ежегодно се разработва Програма за реализация на Общински плана за развитие на
Община Айтос.
32. Годишен доклад за изпълнение и наблюдение на изпълнението на общинския план
за развитие не е изготвян за периода 2007 - 2011 г.
33. Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на Общинския план за
развитие. Общината публикува на интернет страницата си информация за планови и
стратегически документи на общината, проектите които са в процес на изпълнение
и са изпълнени от общината и финансирани от Европейски фондове, наредби,
решения, правилници приети от общинския съвет, общински бюджет на общината,
отчетите на дирекции за тяхната дейност през предходната година.
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34. При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи от
принципа

на

партньорство

между

местната

власт

и

всички

партньори,

заинтересовани участници в процеса на местното развитие
35. Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от
собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране.
36. Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти,
привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на
българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и мерките
заложени в ОПР.
37. Всички анкетирани служители в общинска администрация Айтос са запознати с
Общинския план за развитие на общината и с начините на отчитане и контролиране
при изпълнението му.
38. Според повечето анкетирани служители в общинската администрация има реален
напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г. и се е подобрило
качеството на живот в общината.
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ПРЕПОРЪКИ
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007-2013 г. имаме следните препоръки:
1. Общинския план за развитие на община Айтос да се актуализира за оставащия
период на неговото действие до 2013 г. и да се изготви Актуализиран документ за
изпълнение му.
2. Да се актуализират индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие на
община Айтос като се включат нови при необходимост, и там където е възможно да
се обвържат с количествени измерения.
3. Препоръчваме да се актуализират мерките по приоритетите с оглед адаптиране към
текущите нужди на общината и отчитане на постигнатите резултати при
изпълнението на Общинския план за развитие през 2007 - 2010 г.
4. Да се актуализира индикативната финансова таблица на Общинския план за
развитие за оставащия период 2011 - 2013 г.
5. Да се изготви актуализирана Програма за изпълнение на общинския план за
развитие до 2013 г. В изготвянето на програмата да се включат НПО и бизнеса,
които да подават информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013
г. и да ги съгласуват с целите на ОПР.
6. Община Айтос да продължи ежегодно да изготвя Програма за реализация на
общинския план и Годишни доклади за наблюдение на изпълнението му в
оставащия период на неговото действие до 2013 г.
7. Да се изготви програма за активно използване на фондове на ЕС за постигане на
целите и изпълнение на дейностите, заложени в ОПР.
8. Да се изпълнят мерките по информация и публичност по отношение на Междинния
доклад за оценка и Актуализирания документ за изпълненото на Общинския план за
развитие.
9. Да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да
се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Отчет за изпълнението на проекти от Община Айтос в периода 2007 - 2011 г.
Приложение 2: Обобщени резултати от анкета.
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