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Приоритет Мярка Проекти 
Проектна 

готовност  

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ индикативен 

бюджет на проектната 

идея (в лв.) 

Приоритет 1 Мярка 1 

Проект - "Нощи в парка", включващ създаване на допълнителни 

спортни / развлекателни атракции в парка, реконструкция на 

зоопарка, разширяване на „Етнографски комплекс Генгер“, 

доиграждане на сцена за събития, провеждане на културен 

фестивал "Славееви нощи" 

частично 36 3 000 000 

Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос, изграждане 

на спортна площадка и кът за фитнес 
да 24 1 310 000 

Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, 

кв. 50 по плана на гр. Айтос 
да 24 469 000 

Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана 

на гр. Айтос 
да 24 117 000 

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на 

община Айтос 
да 30 2 233 000 

Подобряване на уличните настилки на населените места в Община 

Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“ 
да 24 402 000 

Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в 

гр. Айтос“ /ул. „Братя Миладинови“, ул. „Богориди“, ул. „Софроний 
да 24 468 000 

Ремонт на уличната мрежа в селата на община Айтос да 30 1 350 000 

Приоритет 1 Мярка 2 

Детска градина с 4 целодневни и 1 яслена групи, находяща се в кв. 

136, УПИ I по плана на гр. Айтос 
да 30 3 000 000 

Патронажна грижа в община Айтос да 12 169 000 

Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и 

техните семейства от община Айтос 
да 12 387 000 

Основен ремонт и реконструкция на общинска сграда, УПИ I, кв. 

166,  отреден за Младежки дом и бизнес център 
да 24 1 350 000 

Приоритет 2 Мярка 1 

Закупуване на оборудване и механизация, и създаване на нови 

продукти /услуги, стартиране на нов бизнес в селски райони 
да 24 850 000 
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Модернизация на селско стопанство, преработката и маркетинга 

на селскостопански продукти  
да 24 483 000 

Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ 

етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински 

комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. 

„Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център 

да 24 194 000 

Мярка 2 
Инициативи за осигуряване на заетост да 72 1 600 000 

Придобиване на ключови компетентности и дигитални умения да 72 1 400 000 

Мярка 3 

Рехабилитация / реконструкция на път Айтос- Черноград – 

Раклиново (Карнобат) 
да 36 1 200 000 

Рехабилитация / реконструкция на път Айтос-Карагеоргиево- 

Тополица - граница с община Карнобат 
да 60 1 650 000 

Северен обходен път на гр. Айтос да 48 3 200 000 

Мярка 4 Изготвяне на ПУП на бивши казарми и концепция за развитие не 30 250 000 

Приоритет 3 

Мярка 1 

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в 

община Айтос 
да 30 7 000 000 

Доизграждането на технически елементи от канализационната 

мрежа на гр. Айтос 
да 36 5 220 000 

Мярка 2 

Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос  да 15 295 000 

Биологична рекултивация на старо депото за отпадъци ( между 

Айтос и Лясково)   
да 12 80 000 

Мярка 3 

Прилагане на мерки за Енергийна Ефективност в сгради - публична 

собственост 
да 60 2 300 000 

Общ индикативен бюджет на всички приоритетни проекти                 39 977 000      

 


