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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Айтос разглежда въпроси в различни
мащаби, осигурявайки интегрирана посока на развитие на територията и
различните местни общности на територията на община Айтос. Като стратегически
документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно
ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически
цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в
общината и устойчивото развитие. Основното предназначение на Плана за развитие
е да постави основата за развитие на местни инициативи и намерения и да очертае
конкретна политика за решаване на приоритетните за общината проблеми и задачи.
С това се обоснова стремежът и усилията на ръководството на община Айтос да
използва наличните ресурси и дадености по ефективен и ефикасен начин, за да
осигури по-високият просперитет и условия за реализация на жителите на местната
общност.
Основанията за разработване на стратегическия документ са конкретните
разпоредби на чл. 13, ал. 1 на Закона за регионално развитие (ЗРР), в който се
подчертава, че планът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на
община Айтос в съответствие с областната стратегия. Законодателната рамка
въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПР с основните
стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Настоящата актуализация на ОПР на община Айтос 2014 - 2020 г. е разработена за
остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на
актуализиран документ за изпълнение, който я допълва. Съгласно чл. 38, ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), Общинските
планове се актуализират при следните условия:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
В същото време, съгласно чл. 38, ал. 4, за ефективното и ефикасното изпълнение на
общинския план за развитие програмата за неговата реализация може да се
актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината.
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Основният мотив за изготвяне на Актуализиран документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на община Айтос са констатираните слабости и
препоръки установени в доклада от извършената междинна оценка на Плана за
развитие на община Айтос. Актуализираният документ отчита изводите и
препоръките от направената оценка за степента на изпълнение, ефективност,
ефикасност и съответствие обхващаща оценителния период 1 януари 2014 – 31
декември 2017 г.
Настоящият документ обхваща следните части на ОПР на община Айтос, както
следва:
13. Стратегически цели и приоритети.
14. Индикативна финансова таблица, обобщава необходимите
ресурси за реализация на Общинския план за развитие на
община Айтос 2014 - 2020.
15. Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за
развитие.
17. Програма за реализация на Общинския план за развитие, с
която се конкретизират проектите за неговото изпълнение,
съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на
проектите.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА
Междинната оценка на Плана за развитие на община Айтос 2014 - 2020 г. бе
разработена въз основа на чл. 33, ал. 1, който посочва задължението на всяка община
да проведе междинна оценка на ОПР и времето за нейното провеждане. Междинната
оценка на ОПР на община Айтос беше разработена съгласно Договор № 32 в
съответствие с изискванията на ЗРР и включва:
оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
оценка на степента на постигане на съответните цели;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки за изпълнението.
Условията и нуждата от актуализация на стратегически и планови документи в
сферата на регионалното развитие се определя от Правилника за прилагане на
Закона за регионално развитие (ППЗРР). За разработване на актуализирани
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документи, Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) е
одобрило със Заповед № РД 02 - 14 – 844 от май 2009 г. Методически указания за
актуализация на действащи стратегии и планове за регионално развитие1, като
документа все още е в сила.
В следващата таблица е представена информация за идентифицирани проблеми и
предложените мерки за тяхното преодоляване по всеки един компонент от
условията за актуализация, залегнали в законовата и нормативна база.
Таблица 1 - Изпълнение на условия за актуализация на стратегически документи в областта на регионалното
развитие, съгласно чл. 38, ал. 1 от ППЗРР

Условия за актуализация на ОПР на община Айтос
A.

Изпълнени условия

при съществени промени на икономическите и
социалните условия в общината
Констатация: В междинната оценка не са установени
съществени социални - икономически промени, които
да променят оценката на силните и слабите страни.

B.

в съответствие с актуализирания документ за
изпълнение на областната стратегия за развитие
Констатация: Към момента няма данни за изготвен и
одобрен Актуализиран документ за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на област Бургас.

C.

в резултат на промени в свързаното национално
законодателство или в законодателството на ЕС
Констатация: Няма промени в законодателството на
национално ниво и ЕС касаещи изпълнението на ОПР
на община Айтос.

D.

при съществени промени в секторни стратегии и
програми, влияещи върху изпълнението на
общинския план за развитие
⌧
Констатация: Общинският план за развитие на
община Айтос е съгласуван с преобладаващата част от
националните секторни стратегии и програми, но се

Източник: МРРБ, http://www.mrrb.government.bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/metodicheskiukazaniya/
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Условия за актуализация на ОПР на община Айтос

Изпълнени условия

установи, че в него не са предвидени мерки за
адресиране на предизвикателствата, свързани с
подобряване на устойчивото управление на земите, в
съответствие с предвиденото в Националната
програма за действие за устойчиво управление на
земите и борба с опустиняването в Република
България (актуализация за програмен период 20142020 г.).

Допълнителни обстоятелства и мотиви, които налагат изготвянето на Актуализиран
документ за изпълнение на Общинския план за развитие се съдържат в изводите и
констатации в изготвената Междинна оценка, а именно:
A.

По отношение на стратегическата част:
Включване на мерки излизащи изцяло извън компетенциите
и правомощията на общината;
„Изкуствено“ обособяването на мерки с отделни проекти и
дейности, които са логически и функционално свързани
помежду си;
Наличие на мерки без заложени проекти, но с посочена
инвестиционна стойност;

B.

По отношение на финансовата таблица
Изготвената
Индикативна
финансова
таблица
съответства с приложение 4 от Указанията на МРРБ.

C.

не

По отношение на системата от индикатори
Системата от индикатори показва, че същата не отговаря на
изискванията. Показателите са без базови и целеви
стойности, а за част от индикаторите се установи, че не
кореспондират с проектите и дейностите включени в
Програмата за реализация. В този си вид, системата за
наблюдение не би позволи да се извърши коректна и точна
оценка на постигнатите резултати в края на периода. В
допълнение, не е използвана препоръчаната в Указанията на
МРРБ
„Матрица
за
наблюдение
и
оценка
на
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ОПР“ (приложение 5).
D.

По отношение на Програмата за реализация
Дефиниране на дейности,
представляват мярка;

които

по

своята

същност

Проекти и дейности в рамките на един обект, които могат да
бъдат обединени в един проект ;
Липса на ключови проекти (осъществени или в процес на
реализация), което не позволя коректно отчитане на
резултатите;
Не коректно отнасяне на проекти и дейности, чиито обхват
попада в други приоритети и/или мерки.
Дадените препоръки са насочени към систематизиране на стратегическата рамка и
опростяване на системата от индикатори, което да позволи коректното и по-точно
отчитане на резултатите и въздействието от изпълнение на ОПР на община Айтос. С
оглед на това, е разработен настоящия Актуализиран документ за изпълнение на
Плана за развитие, които допълва изготвения през 2014 г. документ.
Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по
реда на изработване и приемане на общинския план за развитие (чл. 38, ал. 3 от
ППЗРР).
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А К Т УА Л И З И РА Н Д О К У М Е Н Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
АЙТОС
В структурно отношение, настоящият Актуализиран документ за изпълнение на
ОПР на община Айтос следва залегналата последователност в ОПР Айтос 2014 - 2020
г., като включва само актуализираните части на Плана за развитие и по този начин я
допълва.

13. Актуализирани стратегически цели и приоритети
Приетата стратегическа рамка на Общинския план за развитие на община Айтос за
периода 2014 - 2020 г. включваше:
Визия;
4 стратегически цели;
12 приоритета;
40 мерки.
Извършената междинна оценка на ОПР на община Айтос, констатира
необходимостта от предефиниране, вътрешно преструктуриране и описание в
рамките на заложените приоритети. Отчетено е дублиране в обхвата на
приоритетите и мерките, което води до затруднено отчитане на резултатите от
изпълнението на Плана за развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос отговаря в значителна степен на
приоритетите на националната политика за регионално развитие. В същото време,
анализът на външната съгласуваност констатира, че са налични промени в някой от
националните секторни политики, влезли в сила след приемане на ОПР на община
Айтос. Оценката на съответствие показва, че следва да бъде постигната
съгласуваност с Националната програма за действие за устойчиво управление на
земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен
период 2014 - 2020 г.).
В тези аспекти, приетият през 2014 г. Общински план за развитие на община Айтос
не се нуждае от коренна промяна на логиката на интервенция и посоката на
развитие на територията. На база вече определените цели на приетите секторни
политики и отчетените слабости, дефинираните приоритети и мерки за развитие на
община Айтос следва да се преструктурират и прецизират като обхват. Целта е да
бъде постигната по-висока степен на яснота, да се избегне дублиране на мерки в
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рамките на отделните приоритети и да се осигури съответствие с националните
секторни политики.
Актуализираната рамка е представена в следващата част.

Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика"
Обхват на стратегическата цел:
Целта е насочена към подкрепа на местната икономика, независимо от
ограничените възможности, с които общината разполага. Нейната роля се разглежда
в две посоки – от една страна в предоставянето на съдействие на потенциални
инвеститори, в т.ч. и продажба на общински имоти, а от друга страна в развитието
на зони за локализация на бизнеса. Малките и средни фирми имат ключова роля за
развитие на местната икономика и осигуряване на заетост. В тази връзка, общината
приоритетно ще подкрепя местния малък и среден бизнес, като ще се стреми
търговските площи да бъдат достъпни и на разположение на бизнеса, като ще се
търсят и възможности за намаляване на някои бюрократични трудности пред
развитието на бизнеса.
Развитието на местната икономика е постоянен ангажимент и ще бъдат полагани
усилия за представянето на община Айтос като подходящо място за правене на
бизнес, и свързаните с това участия в инвестиционни форуми, създаване и
разпространение на материали, насочени към привличане на инвеститори, както и
за популяризирането на Айтос като туристическа дестинация.
В областта на туризма, ангажиментите се допълват и от изграждане и поддържане
на довеждащата до туристическите обекти инфраструктура, и разширяване на
туристическия продукт чрез дейности за социализация и валоризация на обекти с
туристически потенциал.
С оглед на развитието на селското стопанство в общината, подкрепата следва да се
изразява в предоставяне на информация за земеделските стопани (независимо, и в
допълнение на тази, предоставяна от другите публични институции).
За да се реализират напълно възможностите, произтичащи от икономическото
развитие в региона, е необходимо наличие на квалифицирани хора, притежаващи
необходимите умения и знания, които да бъдат на разположение на бизнеса в
цялата територия на общината. Общината ще подкрепи усилията за намаляване на
дефицитите на пазара на труда в сътрудничество със заинтересованите страни, като
ще подпомага подобряване на професионално - квалификационните умения в
съответствие с правомощията си.
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Специфична цел 1 запазва своята формулировка. Основните промени касаят:
1) НОВ ! Приоритет 1.1: "Подобряване на средата за бизнес и насърчаване на
инвестиционната активност" – приоритетът е с нова формулировка
обединявайки в едно бившия Приоритет 1.1: „Развитие на икономиката чрез
използване на местния потенциал“ и бившия Приоритет 1.4.: „Насърчаване и
подпомагане на инвестиционната активност“, поради тяхната функционална
свързаност. Към него са обособени две мерки, както следва:
НОВА ! Мярка 1.1.1.: "Подкрепа за развитието на частния сектор и
повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес" –
включва в себе си дейности по Мярка 1.1.1: „Подкрепа за развитието на
частния сектор“ и част от дейностите и проектите по Мярка 1.1.2:
„Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места“.
НОВА ! Мярка 1.1.2: "Подобряване на средата за бизнес" - мярката
обединява планирани дейности и проекти по Мярка 1.4.3: „Привличане
на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства за
развитие на ПЧП“, Мярка 3.3.2: „Обучение и квалификация на възрастни,
на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно
положение на пазара на труда“ и Мярка 3.3.3: „Превенция на
младежката и дългосрочната безработица“.
2) Приоритет
1.2:
"Повишаване
на
конкурентоспособността
на
селскостопанския сектор" – приоритетът е преформулиран, като се запазва
неговия обхват. Обособени са две мерки, които обединяват дейности/проекти
и инициативи със сходен характер.
Мярка 1.2.1 "Развитие на модерно селско стопанство" – обединява
дейности по Мярка 1.2.1:“Развитие на земеделието“ и Мярка 1.2.2:
„Развитие на животновъдството“;
НОВА ! Мярка 1.2.2 "Пазарна реализация" – мярката е насочена към
условия за реализация на селскостопанската продукция –
инфраструктурни и маркетингови.
3) Приоритет 1.3: "Стимулиране и подкрепа за развитието на туризма" –
приоритетът е с нова формулировка като промените касаят единствено
Мярка 1.3.1., а именно:
Мярка 1.3.1.: „Развитие на туризма“ е преименува като Мярка 1.3.1
"Социализация и валоризиране на обекти с потенциал за развитие
на туризма", тъй като по този начин по-ясно се отразяват включените
проекти и дейности. Преформулираната мярка е обединена с Мярка
2.1.8: "Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности",
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(СтЦ 2), тъй като тя включва инфраструктурни проекти насочени към
повишаване на туристическата привлекателност на община Айтос.

Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната среда"
Обхват на стратегическата цел:
Сред основните задължения на общината е да развива и поддържа техническата
инфраструктура в услуга и в полза на общността. Стратегическата цел е насочена
към развитието на инфраструктурата (пътна и ВиК) и обществена инфраструктура,
които са от съществено значение за повишаване качеството на живот. Те са и
ключова предпоставка за активен социален и икономически живот, чието наличие е
сред основните фактори за задържане на местното население в общината.
Поддържането и развитието на общинската транспортна мрежа е необходимо
условие за ефективното движение на хора и стоки в цялата община. Пътната
инфраструктура изисква постоянна поддръжка, както и инвестиции в
осъвременяването й. Планът за развитие е ориентиран към решаване на найзначимите проблеми – осигуряване на нормална достъпност до населените места.
Усилията ще бъдат насочени и към подобряване на възможностите за придвижване
в рамките на населени места, чрез дейности за подобряване състоянието на
уличната мрежа, в т.ч. и чрез подмяна на уличното осветление, ремонт на тротоари и
др.
Създаването на благоприятни условия за живот са свързани с осигуряване на
привлекателни и безопасни населени места. Това означава също опазване на
природна среда, разширяване и запазване на откритите пространства, и предлагане
на повече удобства за отдих. Обществените пространства ще бъдат проектирани и
изпълнени по начин осигуряващ равен достъп за лица от всички възрасти и лица с
увреждане. По този начин ще се осигури безопасност, мобилност и социално
включване на жителите на общината. В същото време, при наличието на съвременни
технологии и механизми за по-ефективно управление на ресурсите, е необходимо да
се използва възможността при внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради, за да се реализират икономии, с които може да
се финансират различни други проекти.
Достъпът до чиста и в достатъчно количество и качество питейна вода и надеждни
системи за пречистване на отпадъчните води е от решаващо значение за здравето и
благосъстоянието на жителите от общината. В този контекст, целта е свързана с
подобряване на водоснабдителните и канализационните системи в общината и
покриване на Европейските директиви и Националната стратегия за околна среда
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на България, чиято основна задача е да „предостави достатъчно количество вода с
добро качество за различни цели“. Общинската администрация има ангажимент да
работи с различни заинтересовани страни, за да гарантира постоянен достъп до
чиста вода, сега и в бъдеще.
Очакваните промени на климата могат да доведат до нарастване на рисковете
свързани климатичните промени. Стремежът ще бъде тези опасности могат да
бъдат смекчени и управлява чрез внимателно планиране, проектиране и
строителство. Това включва и гарантиране, че има безопасен достъп не само за
жителите, но също така и за персонала в отговор на възникнали извънредни
ситуации.
Опазването на чувствителните зони и рекултивация на нарушените земи ще
помогне за защита и опазване на екологично разнообразие на територията на
общината. Общината ще се стреми да увеличи достъпа до разделно събиране на
отпадъците, ограничаване на възможностите за незаконно изхвърляне на отпадъци
на нерегламентирани сметища на своята територия. Здрави и добре
функциониращи екосистеми, поддържат богато биологично разнообразие, спомагат
за икономическо развитие, дават възможност за открит и безопасен начин на живот,
както и повишават общото благосъстояние на жителите. Борбата с деградацията със
земята и устойчиво управление на земите също ще бъде един от важните акценти в
периода 2018-2020 г. В това направление общината ще подкрепя действия за
инвентаризиране и анализ на състоянието на земните ресурси общинска
собственост, кампании за запознаване на населението с УУЗ и ползите от
прилагането му на практика.
Специфична цел 2 запазва своята формулировка. Основните премени касаят обхвата
на целта, както следва:
1. НОВ ! Приоритет 2.1: "Подобряване на транспортната и селищна
инфраструктура" (бивше наименование Приоритет 2.1: „Подобряване на
инфраструктурата“) – корекциите са насочени към прецизиране на обхвата,
като са насочени към дейности и проекти за подобряване на транспортната
инфраструктура и благоустрояването на населените места. Новият обхват
включва три мерки както следва:
Нова! Мярка 2.1.1: "Модернизация и разширяване на общинската
транспортна инфраструктура и подобряване свързаността
между населените места" – новата мярка е обхваща част от
дейностите и проектите по бивша Мярка 2.1.1: „Модернизация и
разширяване на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа,
публичен транспорт“. В обхвата на мярката попада единствено ремонт
и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура.
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Нова! Мярка 2.1.2 "Развитие на транспортни системи в
населените места" - новата мярка включва дейности и проекти
свързани с изграждане и поддържане на уличната мрежа в населените
места, част от бивша Мярка 2.1.1: „Модернизация и разширяване на
местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен
транспорт“.
Нова! Мярка 2.1.3 "Благоустрояване на обществената среда и
поддържане на зелените системи" - нова мярка, обединява Мярка
2.2.4.: Развитие на зелената система в общината, Мярка 2.1.9.:
Модернизация на МТБ на административни сгради. В обхвата на
настоящата мярка е включено и внедряване на мерки за ЕЕ в
многофамилни жилищни сгради.
От обхвата на Приоритет 2.1 отпадат следните мерки:
Мярка 2.1.2: „Подобряване на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води“ – мярката е прехвърлена към
Приоритет 2.2, като запазва своята формулировка.
Мярка 2.1.3: „Подобряване на електроснабдяването на общината“ –
отпада от стратегическата рамка. Към момента към мярката няма
предвидени проекти за реализация, като и в междинната оценка не са
регистрирани проекти и/или дейности попадащи в обхвата на мярката.
В допълнение, правомощията и компетенциите на общината в
посочената област и възможностите за провеждане на политика на
местно ниво са ограничени.
Мярка 2.1.4: „Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура“ е прехвърлена към СтЦ 3, като запазва своята
формулировка в рамките на обособен нов Приоритет 3.1 "Подобряване
качеството и достъпа до образованието. Създаване на благоприятна
среда за реализация на младото поколение".
Мярка 2.1.5: „Модернизация на МТБ на здравната инфраструктура“ и
Мярка 2.1.6: „Модернизация на МТБ на социалната инфраструктура“
отпадат от обхвата на СтЦ 2, като е обособен отделен приоритет 3.2
(СтЦ 3), който обединява двете мерки.
Мярка 2.1.7: „Модернизация на МТБ на културната инфраструктура в
общината“ е прехвърлена в рамките на СтЦ 3, където е обособен
отделен приоритет с две мерки обединяващи планираните дейности в
сферата на културата.
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2. Приоритет 2.2: "Опазване на околната среда и превенция на риска" (бивше наименование Приоритет 2.2: „Опазване на околната среда“).
Формулировката на приоритета е разширена с включване на превенция на
рисковете от климатичните промени. Обхватът на приоритета включва три
приоритета насочени към постигане на резултатите, както следва:
Мярка 2.2.1 "Подобряване управлението на отпадъците" е бивша
мярка 2.2.3, като няма промени в дефиницията;
Мярка 2.2.2 "Запазване на биоразнообразието и намаляване на
рисковете от климатичните промени" – в обхвата на мярката се
включват Мярка 2.2.2: „Целесъобразно управление и ползване на
водните ресурси и опазване на чистотата им“ и Мярка 2.2.5: „Опазване
на биоразнообразието“;
Мярка 2.2.3 "Подобряване на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води" – бивша мярка 2.1.2, като не е
извършена промяна в обхвата и формулировката на мярката.
Съобразно насочеността на Приоритет 2.2: "Опазване на околната среда и превенция
на риска", от неговия обхват отпадат следните мерките:
Мярка 2.2.4: „Развитие на зелената система в общината“ – мярката е
включена в обхвата на Мярка 2.1.3 "Благоустрояване на обществената
среда и поддържане на зелените системи“;
Мярка 2.2.7: „Подобряване на енергийната ефективност и разширяване
използването на ВЕИ“ – в зависимост от планираните дейности, част от
мярката попада в обхвата на Мярка 2.1.3 "Благоустрояване на
обществената среда и поддържане на зелените системи“, и на мерките
включени в дефинираните приоритети по СтЦ 3.

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"
Социалната сфера е сред основните отговорности на общината. Подкрепата за
подобряване условията в училищата, разширяване кръга на предоставяните
социални и здравни услуги, както и развитието на спортните, младежки и културни
дейности са от ключово значение за качеството на живот, задържането на местното
население, и намалението на въздействието на миграционните процеси.
В тази посока общината има грижа, освен чрез финансиране на делегираните от
държавата дейности да осигури тяхното предоставяне, така и да поддържа
материално-техническата база, както и да изгражда нова, съответстваща на
нуждите.
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Достъпът до образование, социални и здравни услуги, културна и спортна
инфраструктура е най-сериозният фактор за промяна на мястото на живеене, след
този, касаещ професионалната реализация. Ето защо действията в плановия период
се насочват в посока изграждане или осъвременяване на инфраструктура, която да
се използва от възможно най-голям брой хора, и така да повлияе на тяхната
мотивация да останат и да се развиват в община Айтос.
Специфична цел 3 запазва своята формулировка. Основните премени касаят обхвата
на приоритетите и мерките, както следва:
1. Приоритет 3.1 "Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение" –
бивш приоритет 3.2, като е запазена неговата формулировка. Приоритетът
обединява всички дейности и проекти насочени към подобряване на
образователната система в общината. За изпълнението на целите пред
приоритета са планирани две мерки, както следва:
Мярка 3.1.1 "Подобряване на състоянието и МТБ на
образователната инфраструктура" – бивша Мярка 2.1.4 (СтЦ 2),
като поради функционалната свързаност е обединена с Мярка 3.2.1:
„Информационно обезпечаване на учебните заведения“;
Нова ! Мярка 3.1.2 "Повишаване на качеството на образование и
осигуряване на равен достъп до образователни услуги" – нова
мярка, която обединява Мярка 3.2.2: „Подкрепа и разширяване на
извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и
младежи“ и Мярка 3.2.4: „Допълнителна квалификация на
преподавателите за подобряване на учебния процес“.
2. НОВ! Приоритет 3.2 "Подобряване качеството на социалните и здравните
услуги" – приоритетът е насочен към предоставяне на качествени социални и
здравни услуги за местната общност. Обединяване мерките по бившия
Приоритет 3.1 „Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до
тях“ и следните три мерки.
o Мярка 2.1.5: „Модернизация на МТБ на здравната
инфраструктура“;
o Мярка 2.1.6: „Модернизация на МТБ на социалната
инфраструктура“;
o Мярка 3.3.1: „Поддържане на качеството и създаване на нови
социални услуги в общината“.
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В обхвата на новия приоритет 3.2 са включени две мерки тематично разделени.
Мярка 3.2.1: "Поддържане на качеството и създаване на нови
социални услуги в общината" – бивша Мярка 3.3.1. Поради
тематичната и логическа обвързаност в нейния обхват са включени
дейности и проекти залегнали в Мярка 2.1.6. "Модернизация на МТБ на
социалната инфраструктура";
Мярка 3.2.2 "Модернизиране и развитие на здравните услуги" –
мярката е преформулирана, като са обединява Мярка 2.1.5:
„Модернизация на МТБ на здравната инфраструктура“ и двете мерки по
Приоритет 3.1: „Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа
до тях“.
3. Нов! Приоритет 3.3 "Поддържане на културните услуги и съоръжения" –
приоритетът обединява дейности и проекти предвидени по Мярка 2.1.7:
„Модернизация на МТБ на културната инфраструктура в общината“ и мерките
по Приоритет 3.4: „Повишаване на културния статус на населението“.
Дефинирани са две мерки както следва:
Мярка
3.3.1
"Модернизация
на
МТБ
на
културната
инфраструктура в общината" – бивша мярка 2.1.7;
Нова! Мярка 3.3.2: "Поддържане на изкуствата и културните
програми" – в обхвата на нова мярка попадат мерките по Приоритет
3.4.
4. Нов! Приоритет 3.4 "Развитие на спорта" – обособен е нов приоритет
покриващ дейности насочени към развитие на спортната инфраструктура и
прояви в община Айтос. Приоритетът кореспондира с Мярка 3.2.6: „Развитие
на спорта“. Една мярка е предвидена за изпълнение:
Нова! Мярка 3.4.1: „Обновяване и развитие на спортните съоръжения и
прояви“.
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Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет"
Местната власт има важна роля при създаването на привлекателна жизнена и
бизнес среда. Това до голяма степен зависи от качеството на услугите и от
активността на местните власти. Отворените и прозрачни процеси за вземане на
решения са фундаментални за тази връзка. Прозрачността при вземане на решения
помага да се гарантира, че мотивите за тези решения ще бъдат ясно разбрани от
всички заинтересовани страни, които са засегнати.
Като доставчик на услуги, общинската администрация ще се стреми към
въвеждането на устойчиви практики, чрез които да гарантира, че интересите на
гражданите и бизнеса са обезпечени с качествени услуги. Действията на
администрацията ще са насочени към предоставяне на услуги на гражданите и
бизнеса, съобразени с техните нужди, и отговарящи на нивото на технологична
модернизация. Ето защо подготовката на кадрите е от съществено значение за
функционирането на администрацията, като то може да се разглежда в две посоки –
професионални компетенции и развитие на общи умения, имащи отношение към
служебните отговорности и задължения на служителите.
Ето защо, подготовката на кадрите е от съществено значение за функционирането
на администрацията, като то може да се разглежда в няколко посоки – повишаване
на професионални компетенции, развитие на общи умения, имащи отношение към
служебните отговорности и задължения на служителите, обезпечаване на
подготвителните дейности, необходими за реализацията на плана за развитие.
Специфична цел 4 запазва своята формулировка. Основните премени касаят обхвата
на целта:
1. Приоритет 4.1.: "Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета й"
Приоритетът и мерките включени към него се запазват. Не е извършвано
предефиниране.
2. Нов ! Приоритет 4.2 "Партньорство за прилагане и мониторинг на
политики" – приоритетът е насочен към стимулиране на партньорството
между всички заинтересовани страни. Общината ще координира с външни
заинтересовани страни, предоставяне на услуги и ще насърчи споделянето на
ресурси за доставката на програми, услуги и експлоатация на съоръженията,
включително публично-частни партньорства. Усилията по приоритета ще
бъдат насочени и към подобряване на механизмите за отчитане
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изпълнението на общински политики. Планиране е една мярка в обхвата на
приоритета.
Нова! Мярка 4.2.1 "Ефективно партньорство"
От Стратегическа цел 4 отпада Приоритет 4.2. „Стимулиране на местните
партньорства и международно сътрудничество“, който по естество е свързан с
останалите стратегически цели и новият приоритет 4.2.

Въз основа на извършените корекции, стратегическата рамка на ОПР на община
Айтос добива следния вид:

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОПР НА ОБЩИНА АЙТОС

Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика"
Приоритет 1.1: "Подобряване на средата за бизнес и насърчаване на
инвестиционната активност"
Мярка 1.1.1.: "Подкрепа за развитието на частния сектор и повишаване
на конкурентоспособността на местния бизнес"
Мярка 1.1.2: "Подобряване на средата за бизнес"
Приоритет 1.2: "Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския
сектор"
Мярка 1.2.1 "Развитие на модерно селско стопанство"
Мярка 1.2.2 "Пазарна реализация"
Приоритет 1.3.: "Стимулиране и подкрепа за развитието туризма"
Мярка 1.3.1 "Социализация и валоризиране на обекти с потенциал за
развитие на туризма"
Мярка 1.3.2: "Развитие на маркетингова политика за популяризиране
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОПР НА ОБЩИНА АЙТОС

на Айтос като туристическа дестинация"
Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната среда"
Приоритет 2.1: "Подобряване на транспортната и селищна инфраструктурата"
Мярка 2.1.1: "Модернизация и разширяване на общинската
транспортна инфраструктура и подобряване свързаността между
населените места"
Мярка 2.1.2 "Развитие на транспортни системи в населените места"
Мярка 2.1.3 "Благоустрояване на обществената среда и поддържане на
зелените системи"
Приоритет 2.2.: "Опазване на околната среда и превенция на риска"
Мярка 2.2.1 "Подобряване управлението на отпадъците"
Мярка 2.2.2 "Запазване на биоразнообразието и намаляване на
рисковете от климатичните промени"
Мярка 2.2.3 "Подобряване на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води"

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"
Приоритет 3.1 "Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение"
Мярка 3.1.1 "Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура"
Мярка 3.1.2 "Повишаване на качеството на образование и осигуряване
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СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОПР НА ОБЩИНА АЙТОС

на равен достъп до образователни услуги"
Приоритет 3.2 "Подобряване качеството на социалните и здравните услуги"
Мярка 3.2.1: "Поддържане на качеството и създаване на нови социални
услуги в общината"
Мярка 3.2.2 "Модернизиране и развитие на здравните услуги"
Приоритет 3.3 "Поддържане на културните услуги и съоръжения"
Мярка 3.3.1 "Модернизация на МТБ на културната инфраструктура в
общината"
Мярка 3.3.2: "Поддържане на изкуствата и културните програми"
Приоритет 3.4 "Развитие на спорта"
Мярка 3.4.1: Обновяване и развитие на спортните съоръжения и прояви
Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет"
Приоритет 4.1.: "Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета й"
Мярка 4.1.1.: "Усъвършенстване организацията на управление и работа
в общинската администрация"
Мярка 4.1.2.: "Повишаване квалификацията и уменията на общинската
администрация"
Приоритет 4.2 "Партньорство за прилагане и мониторинг на политики"
Мярка 4.2.1 "Ефективно партньорство"
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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14. Актуализирана индикативна финансова таблица,
обобщава необходимите ресурси за реализация на ОПР
на община Айтос 2014-2020
Извършената Актуализация на необходимите ресурси за постигане на целите на ОПР
на община Айтос се налага поради извършените корекции в стратегическата част. Тя
засяга всички стратегически цели и приоритети, като се базира на отчетеното
финансово изпълнение до 2017 г. и наличната информация за проектите в
реализация. Основните източници на финансиране включват:
1) Участие на ЕС, в т. ч.
Средства от ЕФРР;
Принос на други фондове на ЕС – ЕСФ, ЕЗФРСР, КФ, ЕФМДР.
2) Национално обществено участие, в т.ч.
Централен и местен бюджет и обществени фондове
3) Частен сектор
4) Други финансови инструменти - ЕИБ, ЕФВР, СБ и др.
Индикативната финансова рамка е съобразена с актуализирания обхват на
стратегическите цели и приоритети залегнали в стратегическата рамка на Плана за
развитие. В допълнение към посоченото публично финансиране, индикативната
финансова таблица в ОПР посочва и очакваният финансов принос на частния сектор
за постигане на целите.
В таблицата по-долу е представена актуализираната индикативна финансова
таблица за изпълнение на ОПР на община Айтос в съответствие с приложение 4 от
Указанията на МРРБ.
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Таблица 2 - Актуализирана индикативна финансова таблица на ОПР на община Айтос, в хил. лв.
Местно публично
финансиране
Период 2014 - 2020 г.
Общински
бюджет

Местни
публични
фондове

4 496,920

0,000

Стратегическа цел 1: "Развитие
на конкурентоспособна и
модерна икономика"

242,727

Приоритет 1.1: "Подобряване на
средата за бизнес и насърчаване
на инвестиционната активност"

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Общ
дял %

Общ
дял %

ОБЩО

Централен
бюджет

Общ
дял %

Фондове на
ЕС*

Общ
дял %

Други
източници

Общ
дял %

Фондове,
фирми

6,28%

31 761,445

44,35%

28 294,510

39,51%

5 378,193

7,51%

1 679,330

2,35%

71 610,398

0,000

2,69%

3 485,679

38,64%

3 301,045

36,60%

310,000

3,44%

1 679,330

18,62%

9 018,781

68,000

0,000

1,60%

329,679

7,78%

2 113,459

49,90%

60,000

1,42%

1 664,330

39,29%

5 825,468

Приоритет 1.2: "Повишаване на
конкурентоспособността на
селскостопанския сектор"

62,987

0,000

8,71%

0,000

0,00%

645,000

89,21%

0,000

0,00%

15,000

2,07%

722,987

Приоритет 1.3: "Стимулиране и
подкрепа за развитието на
туризма"

111,740

0,000

2,75%

3 156,000

77,72%

542,586

13,36%

250,000

6,15%

0,000

0,00%

4 060,326

Стратегическа цел 2:
"Подобряване на
инфраструктурата на общината
и опазване и съхранение на
околната среда"

2 007,653

0,000

3,90%

22 716,513

44,14%

21 834,328

42,43%

4 902,181

9,53%

0,000

0,00%

51 460,674

Приоритет 2.1: "Подобряване на
транспортната и селищна
инфраструктура"

1 171,635

0,000

5,22%

18 166,513

80,99%

3 091,036

13,78%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

22 429,184

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ
РАЗХОДИ
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Местно публично
финансиране
Период 2014 - 2020 г.
Общински
бюджет

Местни
публични
фондове

Приоритет 2.2: "Опазване на
околната среда и превенция на
риска"

836,018

0,000

Стратегическа цел 3: "Социално
развитие и интеграция"

1 952,075

Приоритет 3.1 "Подобряване
качеството и достъпа до
образованието. Създаване на
благоприятна среда за
реализация на младото
поколение"

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Общ
дял %

Общ
дял %

ОБЩО

Централен
бюджет

Общ
дял %

Фондове на
ЕС*

Общ
дял %

Други
източници

Общ
дял %

Фондове,
фирми

2,88%

4 550,000

15,67%

18 743,292

64,56%

4 902,181

16,89%

0,000

0,00%

29 031,491

0,000

18,52%

5 391,663

51,15%

3 031,137

28,76%

166,012

1,57%

0,000

0,00%

10 540,887

432,781

0,000

12,54%

1 639,740

47,51%

1 213,146

35,15%

166,012

4,81%

0,000

0,00%

3 451,679

Приоритет 3.2 "Подобряване
качеството на социалните и
здравните услуги"

650,373

0,000

18,02%

1 239,095

34,33%

1 720,303

47,66%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

3 609,771

Приоритет 3 .3 "Поддържане на
културните услуги и
съоръжения"

381,982

0,000

56,01%

300,000

43,99%

0,00%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

681,982

Приоритет 3.4 "Развитие на
спорта“

486,939

0,000

17,41%

2 212,828

79,10%

3,49%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

2 797,456

97,688
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Местно публично
финансиране
Период 2014 - 2020 г.
Общински
бюджет

Местни
публични
фондове

Стратегическа цел 4:
"Повишаване на
териториалното
сътрудничество и подобряване
на административния
капацитет"

294,465

0,000

Приоритет 4.1.: „Подобряване
качеството на услугите,
предоставяни от общината и
подобряване на капацитета й“

291,465

3,000

Приоритет 4.2 "Партньорство за
прилагане и мониторинг на
политики"

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Общ
дял %

Общ
дял %

ОБЩО

Централен
бюджет

Общ
дял %

Фондове на
ЕС*

Общ
дял %

Други
източници

Общ
дял %

Фондове,
фирми

49,90%

167,590

28,40%

128,001

21,69%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

590,056

0

55,87%

167,590

32,12%

62,646

12,01%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

521,701

0

4,39%

0,000

0,00%

65,355

95,61%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

68,355
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15. Актуализирани индикатори за наблюдение и оценка
на Общинския план за развитие
За наблюдението и оценката на ОПР на община Айтос, системата от индикатори е
обновена съгласно препоръките и констатациите дадени в междинната оценка.
Отчитайки дадените препоръки, актуализираните индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на Плана за развитие са посочени в матрица на
индикаторите съгласно одобрените методически указания 2 . Всеки изведен
индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичност
на събирането на информация, базова и целева стойност.
Съгласно новите насоки на ЕК, при определяне на индикатори, акцентът следва да
бъде поставен върху резултатите от реализацията на плана, т.е водещият момент
при идентифициране на показателите е възможността да улови ефекта от
изпълнението на ОПР на община Айтос. Подходът е базиран на концентрацията и
води до използването на сравнително ограничен брой индикатори, но насочени
именно към оценка на промяната.
Актуализираната система от индикатори включва основно два типа – показатели за
въздействие и индикатори за резултат (на ниво приоритет). В разработената
система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на община
Айтос са взети предвид и общите индикатори в областта на регионалната политика
и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода
2014-2020 г.
Индикаторите за въздействие са насочени към отчитане на цялостното изпълнение
на Общинския план за развитие и по-конкретно към стратегическите цели. Те имат
ключово значение при последващата оценка на ефективността на изпълнените
интервенции. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено
измерими показатели. В таблицата по-долу са представени общите индикатори за
наблюдение и оценка, техните изходни и целеви стойности.

2 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии
за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), Одобрени със заповед № РД-02-142402/22.11.2011 г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройствотоСофия, 2011 г.
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Таблица 3 – Актуализирани индикатори за въздействие за оценка на изпълнение на ОПР на община Айтос

Стратегическа цел

Наименование на
индикатора

Стратегическа цел 1: "Развитие
на конкурентоспособна и
модерна икономика"

Индекс
на
нарастване
на
нетните приходи от
продажби

Стратегическа цел 2:
"Подобряване на
инфраструктурата на общината
и опазване и съхранение на
околната среда"

Мярка

Източник на
информация

Период
на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

%

НСИ, ТСБ - Бургас

Един път
в периода

100

105

%

ТСБ – Бургас, АЗ

Един път
в периода

60,3

62,1

тона/
годишно

ИСУН, Отчет за
изпълнение на
плановете за ЕЕ

Един път
в периода

0

550

‰

НСИ

Един път
в периода

-4,571

-2,832

База 2013=157,807 млн. лв
(100%)

Увеличение
на
коефициента
на
заетост (15 – 64
навършени години)
База 2013=60,3%

Стратегическа цел 3: "Социално
развитие и интеграция"
Стратегическа цел 4:
"Повишаване на
териториалното
сътрудничество и подобряване
на административния
капацитет"

Намаляване
емисиите
парникови
СО2

на
на
газове

Намаляване
средногодишния
темп на миграция
(база 2013 г. = -4,571‰)
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Индикаторите за резултат и общите индикатори се отнасят до
наблюдението и оценката на отделните приоритети по четирите
стратегически цели. Преобладаващата част от индикаторите са
количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
специфичните цели и постигнатото пряко въздействие в съответната
област на интервенция.
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Таблица 4 – Актуализирани индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на община Айтос по приоритети

Приоритет, специфична цел,
мярка

Наименование на
индикатора

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика"
Приоритет 1.1: "Подобряване на
средата за бизнес и насърчаване
на инвестиционната активност"

Брой предприятия,
получили
безвъзмездна
финансова помощ

брой

ИСУН

Един път в
периода

0

5

Брой
лица

ИСУН, АЗ

Един път в
периода

0

350

брой

ДФ „Земеделие“

Един път в
периода

0

10

0

3

100

110

(общ индикатор)

Участие в съвместни
инициативи за местна
заетост и
професионално
обучение (вкл.
квалификация и
преквалификация)
(общ индикатор)

Приоритет 1.2: "Повишаване на
конкурентоспособността на
селскостопанския сектор"

Брой земеделски
производителите
получили
безвъзмездна
финансова помощ

Приоритет 1.3: "Стимулиране и
подкрепа за развитието на
туризма"

Брой туристически
атракции създадени/
подобрени
Ръст на приходите от
нощувки
(база 2013 г.= 100%)

брой

%

Общинска администрация

НСИ, Общинска
администрация

Един път в
периода

Един път в
периода
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Приоритет, специфична цел,
мярка

Наименование на
индикатора

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и съхранение на околната среда“
Приоритет 2.1: "Подобряване на
транспортната и селищна
инфраструктура"

Км. ремонтирана /
рехабилитирана
общинската пътна
мрежа

км

Общинска
администрация,
Годишни доклади

Един път в
периода

0

28

км

Общинска
администрация,
Годишни доклади

Един път в
периода

0

31

Брой
лица

НСИ

Един път в
периода

0

22 450

kWh

ИСУН, Отчет за
изпълнение на
плановете за ЕЕ

Един път в
периода

0

3 250 012

хектар

Общинска
администрация

Един път в
периода

0

2

Население, ползващи
се от мерките за
превенция на риска

Брой
жители

НСИ

Един път в
периода

0

4 535

Допълнителен брой

жители

ИСУН, ВиК Оператор

Един път в

0

22 743

Км. ремонтирана /
рехабилитирана
улична мрежа
Население ползващо
се от подобрената
жизнена среда
Дефиниция: броя
населени места, които
ще бъдат обхванати от
подобрените жизнени
условия.

Реализирани
спестявания на
енергия kWh_годишно.
Приоритет 2.2: "Опазване на
околната среда и превенция на
риска"

Обща площ на
рекултивираните
терени
(общ индикатор)
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Приоритет, специфична цел,
мярка

Наименование на
индикатора

Мярка

Източник на
информация

население (жители) с
подобрено третиране
на отпадъчните води
Метра реконструирана
водопроводна мрежа

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

0

8 600

периода

метра

ИСУН, ВиК Оператор,
Общинска
администрация

Един път в
периода

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"
Приоритет 3.1 "Подобряване
качеството и достъпа до
образованието. Създаване на
благоприятна среда за реализация
на младото поколение"
Приоритет 3.2 "Подобряване
качеството на социалните и
здравните услуги"

Приоритет 3 .3 "Поддържане на

Капацитет на
подпомаганите
образователни услуги
и грижи за децата

брой

ИСУН, Годишни доклади
за изпълнението на ОПР

Един път в
периода

0

3 800

брой

ИСУН, Годишни доклади
за изпълнението на ОПР,
Общинска
администрация

Един път в
периода

0

2

Брой лица, получили
социална подкрепа
чрез услугите

брой

ИСУН, Годишни доклади
за изпълнението на ОПР,
Общинска
администрация

Един път в
периода

0

680

Здравни заведения с
подобрена
материално –
техническа база

брой

ИСУН, Общинска
администрация

Един път в
периода

0

2

Подкрепени културни

брой

Общинска

Един път в

0

5

(общ индикатор)

Брой разкрити нови
социални услуги“
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Приоритет, специфична цел,
мярка

Наименование на
индикатора

културните услуги и съоръжения"

обекти

Приоритет 3.4 "Развитие на спорта“

Брой рехабилитирани
и изградени спортни
съоръжения в община
Айтос

Мярка

брой

Източник на
информация

Период на
отчитане

администрация

периода

Общинска
администрация

Един път в
периода

Базова
стойност

Целева
стойност

0

8

Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното сътрудничество и подобряване на административния капацитет"

Приоритет 4.1: „Подобряване
качеството на услугите,
предоставяни от общината и
подобряване на капацитета й“

Приоритет 4.2 "Партньорство за
прилагане и мониторинг на
политики"

Въведени нови
административни
услуги

брой

Общинска
администрация

Един път в
периода

0

15

Служителите на
общинска
администрация,
участвали в обучения
за повишаване на
капацитета и
работната култура

брой

Общинска
администрация

Един път в
периода

0

200

Проекти, насърчаващи
правно нормативното и
административното
сътрудничество и
сътрудничеството
между гражданите и
институциите

брой

Общинска
администрация, ИСУН

Един път в
периода

0

2
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17. Актуализирана Програма за реализация на ОПР, с
която се конкретизират проектите за неговото
изпълнение, съответните финансови ресурси и звената
за изпълнение на проектите.
Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на община Айтос има оперативен характер и
конкретизира начина, мерките и приложимите интервенции за постигане на
набелязаните цели за развитие на територията. Осигурена е вътрешна и външна
съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, в т. ч.
финансовата и институционална подкрепа за изпълнение на плана.
Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите
ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на
проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на
общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация,
информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени
в програмата.
Програмата има многогодишен характер и обхваща периода 2017-2020 г. и може да
бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за
реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за
развитие.
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Таблица 5 – Актуализирана Програма за реализация на ОПР на община Айтос, в хил. лв.
Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

71 610,398

4 496,920

62 211,298

4 902,181

Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика"

9 018,781

242,727

8 776,054

0,000

Приоритет 1.1: "Подобряване на средата за бизнес и насърчаване на
инвестиционната активност“

4 235,468

68,000

4 167,468

0,000

3 818,139

56,000

3 762,139

0,000

2019-2020

100,000

0,000

100,000

0,000

Община Айтос

2019-2020

6,000

6,000

0,000

0,000

Община Айтос

2019-2020

60,000

0,000

60,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

3 568,688

0,000

3 568,688

0,000

Частни фирми

2014-2020

33,451

0,000

33,451

0,000

Частни фирми

2018-2020

50,000

50,000

0,000

0,000

Община Айтос

417,33

12,00

405,33

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

Община Айтос, частни
икономически субекти

0,00

Община Айтос, частни
икономически субекти,
НПО, ДБТ, обучителни
организации

Мярка 1.1.1: "Подкрепа за развитието на частния сектор и повишаване
на конкурентоспособността на местния бизнес"
"Дейности за развитие на зоните за
локализация на бизнеса"
"Разработване на общинска програма за
насърчаване и подкрепа развитието на МСП"
"Създаване на консултативен център за
предоставяне на бизнес услуги"
"Модернизация, иновация и въвеждане на
енергоспестяващи технологии"
"Създаване на малки и средни и предприятия"
"Център за обучение и преквалификация на
кадри в сферата на туризма"
Мярка 1.1.2: "Подобряване на средата за бизнес"
„Създаване/разширяване на контактите с
чужди бизнес партньори чрез организиране и
участие в бизнес - форуми, семинари, срещи“
„Програма за преквалификация на безработни
за адаптивност към пазара на труда и
насърчаване на заетостта сред младежите и
представителите на малцинствата и хора над
50 г.“

2014-2020

2014-2020

229,68

0,00

229,68

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

„Преквалификация, образование и
интеграция на продължително безработните
лица“

Период за
реализация

2014-2020

Приоритет 1.2: "Повишаване на конкурентоспособността на
селскостопанския сектор"
Мярка 1.2.1 "Развитие на модерно селско стопанство"
"Обновяване на земеделските и
животновъдни стопанства, чрез инвестиции в
модерно оборудване и техника,
реконструкция и строеж на сгради, въвеждане
на европейски норми, нови насаждения"

2014-2020

Местен
бюджет

ОБЩО

Външни източници

Заемни
средства

175,65

0,00

175,65

0,00

722,99

62,99

660,00

0,00

627,50

2,50

625,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

"Изграждане на мрежа за консултации и
обмяна на опит за млади фермери"

2014-2020

7,50

2,50

5,00

0,00

"Въвеждане на устойчиви селскостопански
практики" (биологично земеделие)

2014-2020

120,00

0,00

120,00

0,00

95,49

60,49

35,00

0,00

Мярка 1.2.2 "Пазарна реализация"
"Създаване на условия за пазарна реализация
на земеделската продукция"

2014-2020

85,49

60,49

25,00

0,00

"Организиране и провеждане на
маркетингови кампании"

2014-2020

10,00

0,00

10,00

0,00

Отговорна институция

Община Айтос, частни
икономически субекти,
НПО, ДБТ, обучителни
организации

Селскостопански
производителите
Община Айтос,
селскостопански
производителите,
Общинска служба
"Земеделие"
Селскостопански
производителите

Община Айтос,
селскостопански
производителите
Община Айтос,
селскостопански
производителите

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

Местен
бюджет

ОБЩО

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

Приоритет 1.3: "Стимулиране и подкрепа за развитието на туризма"

4 060,33

111,74

3 948,59

0,00

Мярка 1.3.1 "Социализация и валоризиране на обекти с потенциал за
развитие на туризма"

4 015,33

66,74

3 948,59

0,00

1 756,00

0,00

Община Айтос

„Изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих в лесопарк ''Славеева река'',
гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характеристики на
довеждащата инфраструктура и оформяне на
подход за посетителите на парка“
«Oсновен ремонт, реконструкция и
разширение на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос»
- I етап
«Oсновен ремонт, реконструкция и
разширение на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос»
- II и III етап
„Алея на старите занаяти гр. Айтос”
„Спасителни разкопки на тракийска могила в
местността „Чеменлията” край гр. Айтос,
община Айтос”
„Адаптиране на антично селище в местността
„Балар чешма” край гр. Айтос за туристически
посещения.”
„Възстановяване на антична крепост „Аетос”
край гр. Айтос и създаване на музейна
експозиция към нея, с цел превръщането им в
привлекателна туристическа дестинация.”

2017-2019

1 756,00

2017-2020

604,33

61,74

542,59

0,00

Община Айтос

2019-2020

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

Община Айтос

2019-2021

250,00

0,00

250,00

0,00

2019-2020

5,00

5,00

0,00

0,00

Община Айтос

2019-2021

100,00

0,00

100,00

0,00

Община Айтос

2019-2022

100,00

0,00

100,00

0,00

Община Айтос

45,00

45,00

0,00

0,00

Мярка 1.3.2.: "Развитие на маркетингова политика за популяризиране
на Айтос като туристическа дестинация"
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

„Изработване на нова маркетингова
стратегия“
„Изготвяне и разпространение на рекламни
материали - брошури, сувенири, аудио визуални материали и др.“
„Провеждане на рекламни (маркетингови)
кампании за популяризиране на
възможностите за туризъм в общината“

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

2014-2020

10,00

10,00

0,00

0,00

2014-2020

25,00

25,00

0,00

0,00

2014-2020

10,00

10,00

0,00

0,00

Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата на
общината и опазване и съхранение на околната среда"

51 460,674

2 007,653

44 550,841

4 902,181

Приоритет 2.1: "Подобряване на транспортната и селищна
инфраструктурата"

22 429,184

1 171,635

21 257,549

0,000

8 470,000

100,000

8 370,000

0,000

2014-2020

3 740,000

0,000

3 740,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

750,000

0,000

750,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

250,000

0,000

250,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

1 730,000

100,000

1 630,000

0,000

Община Айтос

8 697,577

812,122

7 885,455

0,000

1 953,593

0,000

1 953,593

0,000

Мярка 2.1.1: "Модернизация и разширяване на общинската транспортна
инфраструктура и подобряване свързаността между населените места"
"Реконструкция на общински път BGS1004- /I6/- Айтос – Карагеоргиево – Тополица граница община /Айтос - Карнобат/-Кликач/I-6/"
"Основен ремонт път с. Мъглен – с. Черна
могила"
"Основен ремонт път с. Черноград – с.
Раклиново"
"ОБХОДЕН ПЪТ (Провадия - Варна)"
"Ремонт на общински пътища"

Мярка 2.1.2 "Развитие на транспортни системи в населените места"
"Реконструкция и рехабилитация на улици:
„Панайот Волов”, „Васил Левски”, „Стефан
Караджа”, „Станционна”, „Паскал Янакиев”,

2018-2020

Община Айтос
Община Айтос,
туристическа
индустрия
Община Айтос,
туристическа
индустрия

Община Айтос

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

„Димчо Карагьозов” (до ул. Цар Освободител),
„Цар Освободител” (от ДСК до автогара)"
"Реконструкция на улици:„Братя
Миладинови”, „Бяло море”, „Паркова”,
„Софроний”, „Трайко Китанчев”,„Богориди”,
гр. Айтос"
„Реконструкция на улици „Илинденци” и
„Струма” в гр. Айтос, община Айтос.”
„Подобряване на уличните настилки на с.
Пещерско, община Айтос”
"Ремонт на уличната, пешеходната и алейна
мрежа и улично осветление в границите на
община Айтос"
„Основен ремонт на Автогара, гр. Айтос”

Период за
реализация

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

2014-2020

1 750,000

250,000

1 500,000

0,000

Община Айтос

2016-2020

200,000

50,000

150,000

0,000

Община Айтос

2016-2018

452,950

52,950

400,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

4 161,034

279,172

3 881,862

0,000

Община Айтос

2014-2020

180,000

180,000

0,000

0,000

Община Айтос

5 261,607

259,513

5 002,094

0,000

2017-2019

355,961

0,000

355,961

0,000

Община Айтос

2019-2020

897,757

116,275

781,482

0,000

Община Айтос

2019-2020

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

131,540

81,540

50,000

0,000

Община Айтос

2015-2018

2 683,435

0,000

2 683,435

0,000

Община Айтос

2014-2020

192,914

61,698

131,216

0,000

Община Айтос

Мярка 2.1.3 "Благоустрояване на обществената среда и поддържане на
зелените системи"
„Обединени трансгранични инициативи за
опазване на околната среда в района на
България - Турция
"Благоустрояване на градска градина в кв. 63,
гр. Айтос“
"Проект - Язовир „Парка”
"Почистване, озеленяване и създаване на зона
за отдих на територията на община Айтос"
"Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в
многофамилни жилищни сгради"
"Ремонт и внедряване на мерки за ЕЕ в
обществени и административни сгради"

ОБЩО

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

Приоритет 2.2: "Опазване на околната среда и превенция на риска"

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

29 031,491

836,018

23 293,292

4 902,181

2 232,850

232,850

2 000,000

0,000

2017-2020

2 200,000

200,000

2 000,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

2,850

2,850

0,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

15,000

15,000

0,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

15,000

15,000

0,000

0,000

Община Айтос

Мярка 2.2.2 "Запазване на биоразнообразието и намаляване на рисковете
от климатичните промени"

872,338

322,338

550,000

0,000

2014-2020

34,795

34,795

0,000

0,000

Община Айтос

2014-2020

95,964

95,964

0,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

16,579

16,579

0,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

525,000

75,000

450,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

100,000

100,000

0,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

50,000

0,000

50,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

50,000

0,000

50,000

0,000

Община Айтос

Мярка 2.2.1 "Подобряване управлението на отпадъците"
"Закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо по битови отпадъци в
землището на с. Лясково и в землището на гр.
Айтос"
"Кампании за повишаване на
информираността на населението за ползите
от рециклиране на отпадъците като
възможност за подобряване на екологичните
компоненти на средата"
"Премахване на нерегламентирани сметища
от територията на общината"
"Осигуряване на технически средства за
управление на дейностите по отпадъци"

"Покриване на канал с. Тополица"
"Възстановяване на мостови съоръжения в с.
Черна могила и с. Раклиново"
"Изграждане отводнителен канал Лясково"
"Корекция и изграждане на пасарелки и
водосток на „Западно дере”, с. Карагеоргиево"
"Изграждане на плочест водосток и
продълбочаване на дерето в с. Мъглен"
"Почистване на коритото на източно дере и
укрепване устойте на мостови съоръжения на
дерето в с. Карагеоргиево"
"Възстановителни работи по коритото на
дере в регулацията на с. Поляново"
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

Мярка 2.2.3 "Подобряване на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води"
„Пречиствателна станция за отпадъчни води
2017-2019
на гр. Айтос“
"Изграждане на канализация и ПСОП в с.
2014-2015
Пирне"
"Ремонт на улична водопроводна мрежа в с.
Карагеоргиево и Мъглен и водоснабдяване на
2015-2019
с. Чукарка"
"Изграждане на канализационна мрежа и
модулни ПСОВ в населените места извън
2017-2020
градския център"
"Реконструкция на канализация на улица
2017-2020
"Еделвайс", гр. Айтос"

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

25 926,303

280,830

20 743,292

4 902,181

18 929,054

0,000

14 026,873

4 902,181

2 793,250

64,729

2 728,521

0,000

2 003,998

16,101

1 987,897

0,000

Община Айтос, ВиК
оператор

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

Община Айтос, ВиК
оператор

200,000

200,000

0,000

0,000

Община Айтос, ВиК
оператор

10 540,887

1 952,075

8 588,812

0,000

Приоритет 3.1 "Подобряване качеството и достъпа до
образованието. Създаване на благоприятна среда за реализация на
младото поколение"

3 451,679

432,781

3 018,898

0,000

Мярка 3.1.1 "Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура"

2 098,691

428,582

1 670,109

0,000

2014-2020

130,851

0,000

130,851

0,000

Община Айтос, учебни
заведения

2014-2020

297,654

0,000

297,654

0,000

Община Айтос, учебни
заведения

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"

"Ремонт, мерки за ЕЕ и достъпна среда,
доставка на ново обзавеждане и оборудване и
благоустрояване на прилежащите площи към
СУ "Н. Й. Вапцаров""
"Ремонт, мерки за ЕЕ и достъпна среда,
доставка на ново обзавеждане и оборудване и
благоустрояване на прилежащите площи към
СУ "Христо Ботев""

Община Айтос, ВиК
оператор
Община Айтос, ВиК
оператор
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

"Ремонт, мерки за ЕЕ и достъпна среда,
доставка на ново обзавеждане и оборудване и
благоустрояване на прилежащите площи към
ОУ "Христо Ботев", с. Мъглен"

Период за
реализация

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

2014-2020

82,139

0,000

82,139

0,000

Община Айтос, учебни
заведения

2014-2020

73,148

73,148

0,000

0,000

Община Айтос, детски
заведения

2014-2020

217,661

217,661

0,000

0,000

Община Айтос, детски
заведения

„Училище на бъдещето“

2015-2017

120,000

10,000

110,000

0,000

"Платформа за електронно обучение"
"Основен ремонт, внедряване на мерки за ЕЕ,
оборудване и информационно обезпечаване
на училищата на територията на община
Айтос"
"Основен ремонт, внедряване на мерки за ЕЕ,
оборудване и информационно обезпечаване
на детски заведения на територията на
община Айтос"
"Изграждане и обновяване на спортни и
детски площадки в учебните и детски
заведения на територията на община Айтос"

2014-2015

180,471

0,000

180,471

0,000

2014-2020

631,673

37,543

594,130

0,000

Община Айтос, учебни
заведения

2014-2020

306,094

75,868

230,226

0,000

Община Айтос, детски
заведения

2014-2020

59,000

14,362

44,638

0,000

Община Айтос, детски и
учебни заведения

Мярка 3.1.2 "Повишаване на качеството на образование и осигуряване на
равен достъп до образователни услуги"

1 352,988

4,199

1 348,789

0,000

376,337

4,199

372,138

0,000

"Ремонт, мерки за ЕЕ и достъпна среда,
доставка на ново обзавеждане и оборудване и
благоустрояване на прилежащите площи към
ЦДГ "Пролет" и филиала"
"Ремонт, мерки за ЕЕ и достъпна среда,
доставка на ново обзавеждане и оборудване и
благоустрояване на прилежащите площи към
ЦДГ "Радост""

„Разширяване на формите за извънкласно
обучение“

2014-2020

ОУ Светлина с.
Тополица
ПГСС Златна нива

Учебни заведения,
община Айтос
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

„Повишаване на квалификацията и
продължаващо обучение на педагогическия и
непедагогическия персонал, в училищата и
детските градини в община Айтос, в т. ч.
придобиване на компетенции за работа с деца
със специални образователни потребности и
за работа в мултикултурна среда“
„Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
„Мостът между три поколения: Вечните игри
и играчки“
„Включващо обучение“
„Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие

Период за
реализация

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

2014-2020

125,019

0,000

125,019

0,000

Детски и учебни
заведения, община
Айтос

2014-2015

613,930

0,000

613,930

0,000

Учебни заведения,
община Айтос

2014-2015

41,639

0,000

41,639

0,000

СУ Вапцаров

2014-2015

77,186

0,000

77,186

0,000

СУ Вапцаров

2014-2020

83,878

0,000

83,878

0,000

СУ Вапцаров

2014-2015

35,000

0,000

35,000

0,000

ОУ Светлина с.
Тополица

Приоритет 3.2 "Подобряване качеството на социалните и здравните
услуги"

3 609,771

650,373

2 959,398

0,000

Мярка 3.2.1: "Поддържане на качеството и създаване на нови социални
услуги в общината"

2 128,805

69,407

2 059,398

0,000

2014-2015

81,636

0,000

81,636

0,000

Община Айтос

2014

189,244

0,000

189,244

0,000

Община Айтос

2014-2020

100,000

0,000

100,000

0,000

Община Айтос

2014-2018

859,995

0,000

859,995

0,000

Община Айтос

2015-2017

489,428

0,000

489,428

0,000

Община Айтос

„Академия за училищни лидери“

"Интеграция на младежи с увреждания чрез
предоставяне на социална услуга „Защитено
жилище” в община Айтос"
"Подкрепа за равноправен и независим
живот"
„Ремонт на Старчески дом, гр. Айтос”
Интегрирани услуги за ранно детско развитие
на деца до 7 години и техните семейства от
община Айтос
"Грижа за независим живот"

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС

42

Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

"Социални иновации в грижа за възрастни
хора"
"Подобряване на техническото състояние на
социалните заведения на територията на
община Айтос"
"Ремонт на зала „Младежки дом” в село
Тополица, община Айтос"
"Разкриване на социална услуга "Център за
обществена подкрепа"

"Технологично обновяване на здравните
заведения на територията на община Айтос"

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

2017-2018

170,203

0,000

170,203

0,000

Община Айтос

2014-2020

107,409

38,517

68,892

0,000

Община Айтос,
социални заведения

2014-2020

30,890

30,890

0,000

0,000

Община Айтос

2017-2020

100,000

0,000

100,000

0,000

Община Айтос

1 480,966

580,966

900,000

0,000

2017-2020

1 000,000

100,000

900,000

0,000

2014-2020

350,000

350,000

0,000

0,000

2014-2020

5,000

5,000

0,000

0,000

Община Айтос, здравни
заведения

2014-2020

125,966

125,966

0,000

0,000

Община Айтос, здравни
заведения

681,982

381,982

300,000

0,000

606,982

306,982

300,000

0,000

130,000

50,000

80,000

0,000

Община Айтос,
читалища

180,000

80,000

100,000

0,000

Община Айтос,
читалища

Мярка 3.2.2 "Модернизиране и развитие на здравните услуги"
„Прилагане на енергийно - ефективни мерки в
Медицински център I, гр. Айтос”
„Вътрешно преустройство на МБАЛ – Айтос и
обособяване на отделенията”
"Организиране на информационно –
образователни кампании за превенция на
здравни рискове"

ОБЩО

Приоритет 3.3 "Поддържане на културните услуги и съоръжения"
Мярка 3.3.1 "Модернизация на МТБ на културната инфраструктура в
общината"
"Подобряване на средата и достъпа до
културни услуги в Народно читалище
2015-2020
"Пробуда - 1929" - село Мъглен, община
Айтос.""
„Подобряване на средата и достъпа до
културни услуги в Народно читалище „Наука
2015-2020
– 1927” - село Чукарка, община Айтос”

Община Айтос, здравни
заведения
Община Айтос, здравни
заведения
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

„Внедряване на енергийно ефективни мерки в
Народно читалище „Васил Левски 1869” гр.
Айтос”

2015-2020

120,000

0,000

120,000

0,000

Община Айтос,
читалища

"Основен ремонт на читалище в с. Пирне"

2014-2020

76,982

76,982

0,000

0,000

Община Айтос,
читалища

"Основен ремонт и внедряване на мерки за ЕЕ
на читалища на територията на община
Айтос"

2014-2020

100,000

100,000

0,000

0,000

Община Айтос,
читалища

Мярка 3.3.2: "Поддържане на изкуствата и културните програми"
"Подкрепа за участие на самодейните
колективи в национални и международни
2014-2020
фестивали и концерти"

75,000

75,000

0,000

0,000

30,000

30,000

0,000

0,000

Община Айтос,
културни институции

45,000

45,000

0,000

0,000

Община Айтос,
културни институции

Приоритет 3.4 "Развитие на спорта"

2 797,456

486,939

2 310,517

0,000

Мярка 3.4.1: „Обновяване и развитие на спортните съоръжения и прояви“
„Реконструкция на спортен комплекс,
2014-2020
находящ се в УПИ I, кв. 50, гр. Айтос”
“Изграждане на Многофункционален спортен
2017-2018
комплекс в с. Карагеоргиево”
"Обновяване на спортни терени и
съоръжения на територията на община
2014-2020
Айтос"
"Комплексен проект за интегриране на
съществуващ открит плувен басейн за
2014-2020
създаване на център за отдих и развлечения"
„Реконструкция и разширяване на зала за
спортни игри, находяща се в градска градина,
2014-2020
гр. Айтос”
«Реконструкция на спортен комплекс, кв. 21
2017-2020
б”

2 797,456

486,939

2 310,517

0,000

355,337

135,108

220,229

0,000

Община Айтос

440,287

0,000

440,287

0,000

Община Айтос

81,831

81,831

0,000

0,000

Община Айтос

1 050,000

100,000

950,000

0,000

Община Айтос

570,000

120,000

450,000

0,000

Община Айтос

300,000

50,000

250,000

0,000

Община Айтос

"Подпомагане организирането на нови
културните събития и фестивали в общината"

2014-2020
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Индикативна стойност, в хил. лв
Програма за реализация

Период за
реализация

ОБЩО

Местен
бюджет

Външни източници

Заемни
средства

Отговорна институция

Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното
сътрудничество и подобряване на административния капацитет"

590,056

294,465

295,591

0,000

Приоритет 4.1.: "Подобряване качеството на услугите, предоставяни
от общината и подобряване на капацитета й"

521,701

291,465

230,236

0,000

Мярка 4.1.1: "Усъвършенстване организацията на управление и работа в
общинската администрация"

451,555

283,965

167,590

0,000

2014-2020

173,555

173,555

0,000

0,000 Община Айтос

2015-2018

228,000

60,410

167,590

0,000 Община Айтос

2017-2020

50,000

50,000

0,000

0,000 Община Айтос

70,146

7,500

62,646

0,000

2014-2015

62,646

0,000

62,646

0,000 Община Айтос

2014-2020

7,500

7,500

0,000

0,000 Община Айтос

68,355

3,000

65,355

0,000

68,355

3,000

65,355

0,000

2014

65,355

0,000

65,355

0,000 Община Айтос

2017

3,000

3,000

0,000

0,000 Община Айтос

"Техническо обезпечаване на предлаганите
административни услуги"
"Изготвяне на Общ устройствен план на
община Айтос"
"Въвеждане на електронни услуги за
граждани и бизнес"

Мярка 4.1.2: "Повишаване квалификацията и уменията на общинската
администрация"
"Kомпетентна администрация на община
Aйтос за по-качествено административно
обслужване"
"Обучения за повишаване на професионални
умения и компетенции"

Приоритет 4.2 "Партньорство за прилагане и мониторинг на
политики"
Мярка 4.2.1 "Ефективно партньорство"
"Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в
община Айтос"
"Изготвяне на междинна оценка на ОПР на
община Айтос 2014-2020"
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