ОБЩИНА

АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението за 2019 г.
на Общински план за развитие на Община Айтос 2014-2020 г.

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г. се изготвя на основание чл. 91, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).
Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на
целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на
информация и публичност за резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 от
Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от
общинския съвет годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за
развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. е разработен
в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на
политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13-23/15.11.2013 г., финансиран
от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд, в съответствие с всички законови изисквания и в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Бургас за
периода 2014 – 2020 г.
Общинският план е приет с Решение № 598 на Общински съвет – Айтос, Протокол №
39 от 30.07.2014 г.
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. е документ
за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината,
който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област Бургас за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие разглежда въпроси в различни мащаби, осигурявайки
интегрирана посока на развитие на територията и различните местни общности на
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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.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от една
страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода
до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на Общинския
план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с
нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това планът е
съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните
документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на
околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Визията за развитието на община Айтос „Община Айтос – проспериращ
общински център и привлекателно място за живот, инвестиции и бизнес, с висок
стандарт на живот, съхранена природна, културна и околна среда.”, отразява желаните
промени и желаното състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя
отразява мнението на местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер,
обединяващ териториалната общност.
С оглед оценените нужди и желания на местната общност и в съответствие с
наличният потенциал, ресурси и специфични особености и тенденции в развитието на
общината, стратегическата рамка на ОПР се фокусира в четири основни тематични области,
на чиято основа следва да се реализира дефинираната по-горе Визия за развитие през
следващият програмен период:
 Социално – икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността
на местната икономика и общината като цяло;
 Състоянието на жизнената среда – природа, урбанизирана среда, инфраструктури
и разумно използване на териториалните, природни и човешки ресурси;
 Специфичните характеристики на общината, нейните страни с потенциал за
развитие – историческо, културно наследство, образователен център и туристически
потенциал;
 Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и
създаването на устойчиви сътрудничества.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие.
Съгласно извършена междинна оценка и изготвен Актуализиран документ за
изпълнение на Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2014-2020, бе
извършено предефиниране, вътрешно преструктуриране и описание в рамките на заложените
приоритети и мерки. Стратегическите цели са:
 Стратегическа цел 1: Развитие на конкуретноспособна и модерна икономика
 Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната среда
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 Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
 Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет
В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите
община Айтос разработва проекти и програми за привличане на външно финансиране,
реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.
Подадени проектни предложения и такива в процес на реализация за периода
януари 2019 г. – декември 2019 г. са:
По Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
- Общинска администрация съвместно с общински съвет активно съдейства на
местния бизнес и външни инвеститори проявили интерес за развитие на бизнес на
територията на общината.
- През 2019 г. Община Айтос активно съдейства на СНЦ „МИГ- Айтос” за
изпълнение на дейностите по одобрената стратегия. С решение № 611/ 28.02.2019 г.
Общински съвет – Айтос упълномощи кмета на община Айтос да подпише Запис на заповед
в полза на ДФ „Земеделие”- РА в размер на 107 619,50 лв. за обезпечаване на 100% от
стойността на авансово плащане и покриващ срока на изпълнение на годишния бюджет на
МИГ-Айтос за 2019 година, удължен с 6 месеца за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”.
По Приоритет 1.1: «Подобряване на средата за бизнес и насърчаване на
инвестиционната активност»:
През отчетния период Община Айтос е кандидатствала и е работодател по следните
проекти и програми, които се изпълняват съвместно с Дирекция „Бюро по труда”- Айтос:
- Регионална програма по заетост – наети 5 лица;
- НП „Активиране на неактивни лица” – назначено 1 лице на длъжност „Младежки
медиатор”;
- Проект „Работа” – продължи заетостта на 21 дълготрайно безработни и неактивни
лица на длъжности, както следва: „Работник, озеленяване” – 11 човека; „Метач” – 10 човека;
- Проект „Обучения и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Община Айтос е назначила 51 лица с трайни увреждания за срок от 24 месеца в гр. Айтос и
населените места в общината на следните длъжности: „Общ работник“ – 50 лица и 1 лице на
длъжност „Главен треньор“.
- Проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Община Айтос е назначила двама
младежи с трайни увреждания на длъжност общ работник за срок от 24 месеца в село
Карагеоргиево и село Съдиево;
- НП „Помощ за пенсиониране“ – назначено 1 лице на длъжност „Пазач“;
- НП „ЗОХТУ“ – назначено 1 лице на длъжност „Общ работник“.
По Приоритет
1.2: «Повишаване на конкурентоспособността на
селскостопанския сектор»:
- Ежегодно Общинска служба «Земеделие» съдейства на ОД «Земеделие» в
организирането на информационно разяснителни кампании, насочени към земеделски
производители на територията на община Айтос.
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- В съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ ежегодно Общински съвет – Айтос приема
Годишен план за паша и в изпълнение на решението общинска администрация разпределя
пасищата, мерите и ливадите на територията на общината за индивидуално ползване от
животновъдите, регистрирани в системата на БАБХ.
- С решение на Общински съвет – Айтос се приема Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост, в която всички свободни земеделски земи,
към които има проявен интерес, са определени за отдаване под наем/ аренда или за
продажба.
- В рамките на своите правомощия Общинска администрация Айтос съдейства на
Общинска ветеринарна служба в организацията по изпълнение на държавната политика в
областта на ветеринарномедицинската дейност.
По Приоритет 1.3: «Стимулиране и подкрепа за развитието на туризма»:
- Проект „Изграждане на ново местообитание за вида кафява мечка в Зоопарк – гр.
Айтос“ като част от проект „Реконструкция, обновяване и разширяване на Зоопарк гр.
Айтос"
I Етап - „Изграждане на ново местообитание за вида кафява мечка“
II Етап – „Реконструкция на съществуващата клетка на мечките и превръщането и в
образователен център“. Стойност на проектното предложение: I Етап - 443 820,41 лева с
ДДС; II Етап – 319 833,68 лева с ДДС. Подадено проектно предложение към ПУДООС и
МОСВ.
По Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната среда
По Приоритет 2.1: Подобряване на транспортната и селищна инфраструктура
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на
община Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, стойност на проекта – 1 953 592.58 лв. Изпълнява се.
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с.
Черна могила, с.Черноград и с. Тополица, община Айтос“. Стойност на проекта – 620 000
лв. Изпълнен.
- Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос”
/Улица № 3 с. Поляново и улици № 6 и № 7 с. Малка поляна “/, подаден за финансиране по
процедура BG06RDNP001-19.226, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.
Стойност на проекта – 401 948.86 лв. Подадено проектно предложение.
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр.
Айтос“ /ул. „Братя Миладинови“, ул. „Богориди“, ул. „Софроний“/, подаден за
финансиране по процедура BG06RDNP001-19.226, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014
– 2020 г. Стойност на проекта - 467 978. 18 лв. Подадено проектно предложение.
- По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради има 50 сключени договора между община Айтос и сдружения на собствениците на
многофамилни жилищни сгради, кандидати за енергийна ефективност в очакване на
финансиране по националната програма.
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- Ежегодно се извършва ремонт на улично осветление и на улични настилки в
населените места от община Айтос (подробна информация се съдържа в капиталовата
програма на община Айтос за 2019 г.).
- Ежегодно се извършват ремонтни дейности за поддръжка на общински пътища –
(подробна информация се съдържа в капиталовата програма на община Айтос за 2019 г.)
По Приоритет 2.2.: „Опазване на околната среда и превенция на риска“
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община
Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,
стойност на проекта – 5 863 738.23 лв. Изпълнява се.
- Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос”, финансиращ
орган: ОПОС 2014-2020, към МОСВ, на стойност 18 929 054.03 лв. Изпълнява се.
- Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.
Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас“, финансиращ орган ПУДООС към МОСВ, стойност на
проекта 3 200 000 лв. Сключен договор на 07.08.2019 г. Изпълнява се.
- Проект „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“, финансиращ
орган: Програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република
Турция по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета
за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси
чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Стойност на проекта – 346 831.65 евро.
Одобрен за финансиране. Очаква се подписване на договор.
- Проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих с детски кът, находяща се в
гр. Айтос, община Айтос” (градинката на горското) – стойност на проекта: 10 000 лв.
Финансиращ орган: ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда –
2019 г.”. Изпълнен.
По Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
По Приоритет 3.1.: «Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение»:
- Училищата на територията на община Айтос ежегодно се възползват от
възможностите предлагани от национални и европейски програми: за подобряване на
материално-техническата база; за подобряване квалификацията на учителите; за подобряване
на образователно-възпитателния процес; за развитие способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене и др.
- Ежегодно в детските градини чрез различни програми се подпомагат дейности за
утвърждаване на физическото възпитание и спорта, с цел подобряване на здравния статус и
физическата дееспособност на децата, дейности за повишаване екологичната култура на
децата, прилагат се допълнителни занимания за осигуряване на равни възможности за
развитие и обучение на децата невладеещи добре български език.
По Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на социалните и здравните услуги:
- Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и
техните семейства от община Айтос”, ОП РЧР 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3,
Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността”, на стойност 243 501 лв. Изпълнява се.
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- Проект „Приеми ме 2015” – проекта се изпълнява от Агенцията за социално
подпомагане по ОПРЧР 2014-2020 г. Община Айтос е партньор по проекта. Изпълнява се.
- Проект ”Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св. Великомъченик
Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас”, финансиран от фонд
«Социална закрила» 2019 г. към МТСП, съфинансиран в размер на 10% от стойността на
проекта от община Айтос, обща стойност на проекта – 29 281,20 лв. Изпълнен.
- Проект „Патронажна грижа в община Айтос“. Финансиращ орган ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойност на проекта: 168 766,88 лв. Изпълнява се.
- Предоставяне на социална услуга в домашна среда „Личен асистент“. Финансирана
по ПМС № 344/28.12.2018 г. Изпълнява се.
- Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ
Ползватели: деца – с ЕР на ТЕЛК от 50% до 90% БЧП вид и степен на увреждане;
деца с ЕР на ТЕЛК над 90% БЧП вид и степен на увреждане и деца с ЕР на ТЕЛК над 90%
СЧП вид и степен на увреждане; Лица с ЕР на ТЕЛК над 90% СЧП вид и степен на
увреждане. Средствата са осигурени от държавния бюджет на Р. България. Изпълнява се.
- Община Айтос участва в сформирания на областно ниво Координационен
механизъм за деинституционализация, председателстван от областния управител на област
Бургас с цел изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България“.
- През 2019 г. продължава доброто взаимодействие между различните институции
участващи в Координационен механизъм за взаимодействие в случаите на насилие над дете
в условия на междуинституционално сътрудничество на местно ниво при случаи на насилие
над деца. За 2019 г. са проведени 14 екипни срещи по сигнали за извършено насилие над
деца.
- Ежегодно в община Айтос се провеждат кампании за информация и превенция на
различни заболявания. Общината съдейства на организаторите като разпространява
информацията за съответната кампания чрез местния радиовъзел, интернет страницата на
общината, местния вестник «Народен приятел» и на местата определени за поставяне на
информационни материали. При необходимост предоставя терен или зала за провеждане на
кампанията. През 2019г. бяха отпечатани 2000 дипляни с информация за вирусен хепатит А,
които са раздадени на медицинските специалисти.
- Медицинските специалисти в детските градини и училищата целогодишно работят
за разширяване на профилактичните мерки и с превантивни програми с цел гарантиране
здравето на децата чрез ранна превенция на рисковете. Провеждат се разяснителни кампании
за вредата от тютюнопушенето, употребата на алкохол и психоактивни вещества. На
учениците се предоставя информация за нездравословното хранене и за предимствата на
здравословния начин на живот. Извършва се превенция на сексуално предавани инфекции и
на рисково поведение.
- Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и
непълнолетни също работи по темите свързани с употребата и разпространението на
наркотични вещества, трафик на хора, агресивно поведение, толерантност и приемане на
различните и др., като се провеждат различни видове конкурси, театрални постановки и
дискусии по горепосочените теми. Във връзка с кампаниите за рисковете от злоупотребата с
алкохол бяха закупени Алко-очила и направени демонстрации с ученици за влиянието на
алкохола върху мозъчната дейност. През 2019 г. са проведени конкурси на теми рисковете в
интернет и тютюнопушенето, целящи информиране на учениците за рисковете и
опасностите, на които са изложени.
- Към общината има назначени двама здравни медиатори. Те посредничат в процеса
за осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени
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групи. Ежегодно оказват съдействие на личните лекари за провеждане на профилактични
прегледи и поставяне на имунизации на деца от малцинствените групи. През 2019 г. работеха
и по следните проекти на РЗИ, Националната мрежа на здравните медиатори и структури
целящи повишаване на здравната култура: „Спри и се прегледай”, „Подкрепа за целеви
комуникационни дейности за борба с дискриминацията и стереотипите срещу ромското
население, подкрепа за доброволно промотиране на взаимното обучение и побратимяване
сред местните и регионалните публични власти за интеграция на ромите в Европейския
съюз”, „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства
от общ.Айтос”, „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, „Има много начини
да се справиш с насилието - домашно насилие и насилие основано на полов признак”,
„Мисията възможна: по добро сексуално репродуктивно здраве за младите хора от уязвими
общности-пътища за преодоляване на здравните неравенства”, „Хигиена на тялото-чисти
ръце ,здрави деца“, „Младежта е толерантност - преодоляване на анти-ромските стереотипи
сред младите хора“, „Заедно срещу трафика на хора“.
По Приоритет 3.3.: «Поддържане на културните услуги и съоръжения»:
- Проект „Авариен ремонт на Читалище „Пробуда” в УПИ X, кв. 14 по плана на с.
Мъглен, Общ. Айтос”. Стойност на проекта: 364 203,91 лв. Одобрен за финансиране.
- Всяка година община Айтос подготвя Културен календар за организираните от
общината предстоящи културни събития и мероприятия през съответната година.
Културният календар се публикува на сайта на общината, изпълнява се съвместно с НЧ
„Васил Левски - 1869”, гр. Айтос, училища, детски градини и различни клубове на
територията на общината.
По Приоритет 3.4.: «Развитие на спорта»:
- Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ I-за спортен терен, кв. 50, по плана на гр.
Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“.
Стойност на проекта - 97 688.16 лв. Изпълнява се.
- Проект „Многофункционално спортно игрище – мини футбол, волейбол, баскетбол,
тенис на корт”, финансиращ орган Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба
№ 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни
обекти и съоръжения. Стойност на проекта - 89 253, 60 лв. Изпълнен.
- Проект „Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на град
Айтос“. Стойност на проекта – 1 450 000 лв. Финансиран по ПМС № 315/ 19.12.2018 г.
Изпълнен.
- Проект „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50
по плана на гр. Айтос”, подаден за финансиране по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014
– 2020 г. Стойност на проекта: 468 621,41 лв. Подадено проектно предложение.
По Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет
По Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета й
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- Ежегодно се извършват обучения на служители от общинска администрация с цел
повишаване на техните професионални умения и квалификация.
- Ежегодно се закупува 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.
По Приоритет 4.2.: „Партньорство за прилагане и мониторинг на политики“
По проект „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“, одобрен за
финансиране по Програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Турция имаме сключено партньорско споразумение между община Айтос и
Специализирана администрация Одрин, съгласно изискванията на програмата.
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие.
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се
публикува на 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.
В рамките на всеки проект са предвидени мерки и адекватни действия за
информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите
групи.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
И през изтеклата 2019 г. година Община Айтос се е възползвала от почти всички
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от
европейските фондове и програми на българските министерства, с цел развитие на общината
във всички аспекти и съответно изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и
мерките заложени в ОПР. Община Айтос натрупва сериозен опит в разработване на проекти
и административен капацитет за тяхното изпълнение и отчитане. Община Айтос има
проектна готовност, разработени са технически проекти, за които търси финансови
възможности за реализация чрез Европейските фондове и други донорски програми.
Общинска администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и
инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината.
В качеството си на работодател по национални програми и проекти, община Айтос
допринася за стабилизиране и насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешките
ресурси, чрез подобряване на образователното и квалификационно равнище на безработните
лица.
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Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. Приоритетите и
дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Айтос.
Напредъкът при изпълнение на общинският план за развитие и за изминалата 2019 г.
се дължи на използването на различни финансови източници – европейски средства,
държавен бюджет, както и собствени бюджетни средства.
В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на
всеки от проектите, бяха постигнати добри резултати при изпълнение на ОПР 2014-2020 г.
Община Айтос ще продължава да търси възможности за икономическо и социално
развитие, ще продължи да се възползва от възможностите за кандидатстване с проекти по
различни донорски програми и други източници на финансиране.
Основни препоръки при изпълнението на ОПР за 2020 г.
- необходимо е да се засили взаимодействието между всички страни, имащи пряко
отношение към развитието на община Айтос; да се стимулират заинтересованите
страни за по-активно включване;
- да се предвидят допълнителни мерки за популяризиране и развитие на местната
икономика, с цел привличане на инвестиции;
- да се предвидят мерки за развитие и популяризиране на туризма в общината; мерки
за насърчаване на туристическия бизнес.

УТВЪРДИЛ:
/П/
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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