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ВЪВЕДЕНИЕ 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при 

разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти. В унисон с тях е 

и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие.  

ПИРО 2021-2027 влиза във взаимодействие с приетия от община Айтос общ 

устройствен план ( ОУП), като се изработва за цялата територия на общината, но с по – 

кратък хоризонт (7 години), и се разработва в съответствие с изискванията на Закона за 

регионално развитие. 

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и 

общия устройствен план на общината.  

Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа 

координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 

дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 

екологичното състояние на общинската територия.  

ПИРО е стратегически и програмен документ, които определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с други 

общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, 

като съдържа конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната 

обезпеченост на изпълнението, докато ОУП определя преобладаващото предназначение 

и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана. 

В допълнение ПИРО следва да бъде разработен и в съответствие с целите на 

кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и да допринася в максимална 

степен към цел на политиката 5 - „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 

устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 

местните инициативи“.  

ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво развитие на територията.   
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) Айтос е град 

от 4-то йерархично ниво, определен като предлагащ работни места и основни услуги 

със значение за повече от една община. 

Според ИТСР на Югоизточен район, общината е класифицирана като Средно 

урбанизирана, и е включена в агломерационния ареал на Бургас заедно още с 4 

общини - Бургас, Камено, Созопол и Средец. 

 

1. Обща характеристика/профил на общината 

1.1. Местоположение и географски особености 

Община Айтос е разположена в Източната част на страната, като формира дял от 

централната част на северната периферия на област Бургас. Територията на 

общината включва части от Източна Стара планина (Карнобатска и Айтоски планини), 

долината на Айтоска река и част от северният „борд“ на Бургаската низина. Граничи 

си с общините Руен, Поморие, Бургас, Камено, Карнобат. 
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Територията на община Айтос е сформирана от землищата на 17 населени места (16 

села и един град – Приложение 1), които формират територия с обща площ от 402,9 

кв. км и с население от 27 741 души1. 

 

1.2. Природни ресурси 

Добивът на материали за строителната индустрия е сред основните полезни 

изкопаеми ресурси находящи се на територията на общината, разработени са 

кариери за добив на варовици, песъкливо-глинести мергели, мергелни варовици и 

пясъчници. 

Основна водна артерия е р. Айтоска и нейните притоци, като тя принадлежи към 

Черноморската отточна област. Климатът в общината е повлиян от близостта до 

Черно море, като се наблюдава тенденция в последните години на засушаване. 

Валежите през лятото бележат спад, и създават затруднения за стопанския живот, и 

най-вече за земеделието. В покрайнините на с. Съдиево има извор на минерална 

вода с лечебни свойства, който е предмет на концесия, предоставена от общината на 

частен ползвател. Други извори има в с. Поляново и гр. Айтос, които са държавна 

собственост, и засега са без стопанска функция.  

Почвените ресурси са представени от типичните за региона канелени горски, 

смолници и алувиално-ливадни почви. 

Флората е представена от дъб, бук, липа, явор, топола. Срещат се определени билки - 

шипка, мента, бял равнец, жълт кантарион, мащерка, които донякъде имат принос за 

развитието в последните години на интензивно отглеждане на етерично-маслени 

култури. Рядък растителен вид е бодливото сграбиче (айтоски генгер) - сухолюбив 

растителен вид, представляващ ниско бодливо храстче с дребни сребристоокосмени 

листа.  

Фауната е представена от полски и горски обитатели – зайци, диви свине, вълци, 

лисици, сърни и елени. 

Горските територии са 57 хектара, като за дърводобив се използва около 45 хектара. 

На територията функционира Държавно горско стопанство Айтос, което се грижи за 

държавния горски фонд, както към него има и изграден разсадник „Извора“. През 

2019 г. са залесени около 80 дка. гори. Дейността на стопанството се извършва и въз 

основа на получена сертификация за стопанисване и управление на горите. 

 

1.3. Историческа обвързаност и свързаност с други територии 

Общината има трайно изградени исторически и социално-икономически връзки със 

съседните общини. Безспорно, най-съществено влияние оказва гр. Бургас, и неговата 

роля на утвърден център в региона. Улеснената достъпност през магистрала Тракия и 

първокласен път I-6 осигурява възможност за ежедневна мобилност на работна ръка, 

образователна мобилност (особено за децата след 7-ми клас), както и достъп до 

                                                           
1 Източник: НСИ, данни за 2019 г. 
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голям пазар за местните търговци и производители, особено през активния летен 

туристически сезон. 

По отношение на селското стопанство, обработваемите земи на територията на 

община Айтос могат да се разглеждат като по-голям комплекс, заедно със земите в 

общините Руен и Карнобат, което увеличава мащаба на производството, и генерира 

икономически връзки между съответните територии и общини. 

През общината преминава Айтоският проход, свързващ Югоизточният район със 

Североизточният район.   

 

Основни характеристики -  Местоположение, природни ресурси и свързаност 

Положителни Отрицателни 

 Отлична свързаност със съседните 

черноморски общини, вкл. Бургас 

 Наличие на минерални извори,  с 

потенциал за реализация на 

инвестиционни намерения 

 Общинският център е разположен в 

средата на територията, и лесно 

достъпен за селата от общината 

− Липса на значими природни ресурси 

( изкопаеми, водни) 

 

 

 

2. Състояние на местната икономика 

2.1. Обща характеристика на местната икономика 

През периода 2014-20182 г. се наблюдава слабо нарастване на приноса на 

местните предприятия в икономиката на област Бургас, но техният дял остава 

незначителен. Като цяло обаче, отчетеният темп на растеж в произведената 

продукция и нетните приходи от продажба изпреварва отчетения ръст при 

предприятията в областта. В същото време, при дял на предприятията от 4.5% и 

заетите от 2.9% (от общия брой в областта), приносът към произведената продукция 

достига до 0,8% (112,678 млн. лв.), а нетните приходи от продажба възлизат на 1.1% 

(196,221 млн. лв.). Тези данни показват, че местните икономически субекти са 

съсредоточени в производство на продукция с ниска добавена стойност, главно към 

вътрешния пазар. Приносът на предприятията в икономиката на област Бургас е 

показано във фигурата по-долу. 

                                                           
2
 Наличните данни от НСИ за местната икономика на общинско ниво обхващат период до 2018г. вкл. 
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Фигура 1: Принос на местните предприятия в развитието на областната икономика 

Източник: НСИ 

 

Община Айтос е с добавена стойност 1 965 471 хил. лв. и изпреварва областния й 

център гр. Бургас, който генерира 39 071 хил. лв. В община Айтос се развива 

успешно селското стопанство и свързаните с него консервна промишленост, 

мелничарството, както дървообработването и шивашката индустрия. Допълнително 

край града функционира Асфалтова база, която захранва строителните фирми.  

На секторно ниво, местната икономика е сравнително балансирана, като през 

последните пет отчетни години се наблюдава положителен ръст в произведената 

продукция и нетните приходи от продажба и в трите сектора, показан в следващата 

таблица: 

Таблица  1 Темп на растеж на местната икономика, по икономически сектори, 2014 г. - 2018 г. 

Сектор 

Произведена продукция  Нетни приходи от продажба 

2014 г., 

хил. лв. 

2018 г. 

хил. лв. 

Темп на 

растеж (%) 
 

2014 г., 

хил. лв. 

2018 г. 

хил. лв. 

Темп на 

растеж (%) 

Сектор „Селско, 

горско и рибно 

стопанство“ 

18 399 23 057 25.3%  17 991 20 920 16.3% 

Сектор 

„Индустрия“ 
24 945 46 348 85.8%  24 829 49 136 97.9% 

Сектор „Услуги“ 33 520 42 446 26.6%  101 881 125 283 23.0% 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Различният темп на растеж води до изменения в приноса на отделните сектори в 

произведената продукция. През 2018 г., най-висок принос в произведената 

продукция има сектор „Индустрия“ със значителен ръст от 28% (спрямо 2014 г.), 
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докато при предприятията в секторите „Услуги“ и „Селско, горско и рибно 

стопанство“, данните сочат намаляване на техния принос – съответно с 13.1% и 

14.2%. 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Сходна тенденция се наблюдава и при нетните приходи от продажби. Относителният 

дял на предприятията в сектор „Индустрия“ нарастват с 8 процентни пункта, до 

25.6% от общо реализираните приходи. Делът на сектор „Услуги“ в нетните приходи 

достига до 64% (2018 г.), което е спад с близо 9% спрямо 2014 г., а в сектор 

„Селско, горско и рибно стопанство“, приносът е намалял с 1.7 процентни пункта.   

Фигура 2: Изменение в приноса на произведената продукция по икономически сектори - сравнителен 

анализ 2014 г. и 2018 г. (%) 

Фигура 3: Относителен дял на икономическите сектор в Нетните приходи от продажба 

реализирани от предприятията в община Айтос 
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Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Основните икономически дейности развити на територията на общината през 2018 г. са: 

 Преработваща промишленост –с дял на произведената продукция от 32% и 20% 

от реализираните нетни приходи от предприятията в общината; 

 Селско стопанства – с дял от 20% от произведената продукция и 11% от 

реализираните нетни приходи от продажба; 

 Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – дял от 15% от произведената 

продукция и 50% от нетните приходи от продажби; и 

 Транспорт, складиране и пощи – с дял от 7% от нетните приходи и 13% от 

произведената продукция. 

Най-големи спадове в производството през последните пет години се наблюдават в 

икономическите дейности: 1) „Култура, спорт и развлечение“ – намаление с 63%; 2) 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения“ – спад от 42% и 3) „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ със спад 3%. 

 

2.2. Брой и структура на предприятията 

През последните години се наблюдава тенденция за нарастване броя на 

предприятията, регистрирани на територията на общината. През 2018 г. техния брой 

възлиза на 1 370 предприятия, като отчетеният ръст е от 18% спрямо 2014 г. 

Нарастването на общия брой на предприятията (макар и с различен интензитет) през 

периода подсказва съществуването на позитивни нагласи сред предприемачите по 

отношение на условията за развитие. 

В структурно отношение, през последните седем години няма съществени 

изменения. Преобладават микро предприятията и малките предприятия, с 

приблизителен дял от 99,3% от общия брой, като нарастването при тях е съответно 

Фигура 4: Структура на предприятията според размера в община Айтос 
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18% и 22%. 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Основна роля за нарастване броя на предприятията в общината има сектор „Селско, 

горско и рибно стопанство“, като техния дял в структурата на предприятията нараства 

значително – от 17.8% до 25.3%. Независимо, че се наблюдава ръст на 

предприятията в сектор „Услуги“, темпът на растеж е по-слаб, което води до 

намаляване дела на предприятията в сектора от 70.7% (2014 г.) до 64.8% през 2018 

г. В сектор „Индустрия“, данните показват намаляване на броя и относителния дял на 

предприятията в общата структура до 9,4% (2014 г.) или спад с 2.5% процентни 

пункта. Динамиката в изменението на броя предприятия по сектори и икономически 

дейности е дадено в следващата таблица. 

       Таблица  2: Изменение на броя предприятия в Община Айтос по сектори и икономически дейности, 2014-2018 г. 

Сектори / икономически дейности 

Брой 

предприятия 

2014 г. 

Брой 

предприятия 

2018 г. 

Ръст на 

предприятията 

Общ брой предприятия в общината 1 159 1 370 18.2% 

 

Сектор "Селско, горско и рибно 

стопанство" 
206 346 68.0% 

 

Сектор „Индустрия“ 134 129 -3.7% 

Преработваща промишленост 90 86 -4.4% 

Производство и разпределение на 

електроенергия, газ и вода 
13 14 7.7% 

Строителство 31 29 -6.5% 

 

Сектор „Услуги“ 819 888 8.4% 

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
469 508 8.3% 

Транспорт, складиране и съобщения 75 76 1.3% 

Хотелиерство и ресторантьорство  65 72 10.8% 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 
4 5 25.0% 
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Сектори / икономически дейности 

Брой 

предприятия 

2014 г. 

Брой 

предприятия 

2018 г. 

Ръст на 

предприятията 

Далекосъобщения 

Операции с недвижими имоти 27 33 22.2% 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
41 50 22.0% 

Административни и спомагателни 

дейности 
10 12 20.0% 

Образование 6 ..* .. 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
46 46 0.0% 

Култура, спорт и развлечения 6 5 -16.7% 

Други дейности 70 81 15.7% 

Забележка: „..“ – конфиденциални данни 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Нарастването на абсолютния брой на предприятията в съчетание с намаляване броя 

на заетите3 води до намаляване на средния брой заети в едно предприятие до 2,6 

заети. Низходящото развитие на предприятията в сектор „Индустрия“ и заетите в тях 

лица през периода 2014-2018 г., оказва негативен ефект върху създаването на нови 

и оцеляването на вече съществуващи предприятия в сектора и частично в част от 

икономическите дейности в сектор „Услуги“. 

Микро и малките предприятия са ориентирани в по-голяма степен към местния 

(регионален) пазар и тяхното развитие, до голяма степен, е свързано с растежа на 

националната икономика, доходите на населението и тенденциите при 

индивидуалното (частно) потребление. Макар, средните предприятия да имат 

относително нисък дял в структурата на местната икономика, те имат по-висок дял на 

продажбите в експорта и са по-силно зависими от външните пазари. 

 

2.3. Развитие на икономическите сектори 

2.3.1. Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ 

Секторът се явява един от значимите за развитието на общината, и един от 

основните източници на доходи и заетост за населението. В сектор „Селско, горско и 

рибно стопанство“ има регистрирани 346 предприятия с общо 625 заети лица4 в тях. 

                                                           
3
 Данните са преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 

4
 Данните са преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 
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В структурно отношение, приносът на сектора в местната икономика през 2018 г. 

остава значим, като се движи от 10,7% (от нетните приходи от продажба) до 25,3% (от 

броя предприятия). 

Фигура 5: Принос на сектор "Селско, горско и рибно стопанство" в структурата на икономиката на 

община Айтос и темп на растеж по основни показатели, 2014-2018 г. в % 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Земеделските земи възлизат на 296 963 дка (73,7% от територията на общината), от 

които ползваемите земи възлизат на  89,3% (265 258 дка5). От общия размер на 

земеделските земи, община Айтос притежава 45 220 дка (15,2%) от земеделския 

фонд. Основната част, 32 906 дка са пасища, пасища с храсти и мери, които са 

публична общинска собственост, като към края на 2020 г. са сключени 94 договора 

за индивидуално ползване на 11 701 дка пасища и мери. Общината стопанисва и 5 

779 дка (141 имота) земеделски земи - училищна собственост, като тяхната площ е 

40 дка. Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Айтос не 

е извършен оглед на имотите и въвеждане във владение. В тази връзка е необходимо 

да се извърши проверка на поземления и горски фонд. Основните проблемни 

области са свързани със забавяне на идентификацията и актуването на имотите, 

неустановен начин на трайно използване на имотите и наличие на голям брой 

маломерни имоти, което ограничава възможностите за тяхното наемане или аренда. 

Поземленият фонд на общината е показан в следващата таблица. 

Таблица  3: Баланс на ползването на земеделската земя в община Айтос 2018 г., сравнение с област Бургас 

Баланс на 

ползването 

Обща 

площ дка 

Относителен 

дял спрямо 

област Бургас 

Имоти 

бр. 

Относителен 

дял спрямо 

област Бургас 

Средна 

площ 

дка 

Средна площ 

в област 

Бургас (дка) 

                                                           
5
 Годишен доклад на ОД „Земеделие” – Бургас за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
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Ниви 187 650 6.8% 21 983 6.3% 8.5 7.8 

трайни 

насаждения 
24 253 16.8% 2 973 14.6% 8.2 7.1 

лозя 11 285 6.7% 2 883 5.9% 3.9 3.6 

ниви, трайни 

насаждения и 

лозя 

223 188 7.3% 27 839 6.7% 8.0 7.3 

ливади и 

пасища 
42 070 6.4% 23 67 5.4% 17.8 14.4 

ОБЩО 265 258 7.1% 30 206 6.5% 8.9 8.0 

Източник: Годишен доклад на ОД „Земеделие” – Бургас за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 

Данните на ОС по земеделие гр. Айтос отчитат, че са регистрирани общо 995 

земеделски производители през 2019/2020 г., като се отчита увеличение с 12.2% 

спрямо 2013/2014 г. 

Фигура 6: Брой земеделски производители, община Айтос, 2013/2014 г. - 2019/2020 г. 

 

Източник: ОС по земеделие гр. Айтос 

Отчетеният спад на регистрираните земеделски стопани в община Айтос през 2018 г. 

се дължи на: 
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 преустановяване на дейност на земеделски стопани по проекти по под-мярка 

6.1. – „Стартова помощ за млади земеделски производители“ – по данни на 

ИСУН, помощ са получи общо 38 души, на стойност 3.244 млн. лв. 

 отпадане на регистрирани земеделски стопани, които извършват регистрация 

поради необходимостта за самоосигуряване с цел право на парично 

обезщетение за бременност и раждане;  

 земеделски стопани, преустановили земеделска дейност поради  преклонна 

възраст и др. 

Климатичните и почвените условия са подходящи за отглеждането предимно на 

зърнени (пшеница и ечемик) и зърнено-фуражни култури, които допринасят за 

сравнително добрите средни добиви. Над половината от обработваемата земя на 

територията на общината е заета с житни култури, като зърнопроизводството в 

района се е наложило като основна селскостопанска дейност. 

Близо 17% от земите с трайни насаждения и 6.7% от лозята в област Бургас са 

разположени на територията на общината. Има значителни трайни насаждения от 

ябълки, череши, праскови, бадеми, грозде. Част от продукцията се реализира на 

външните пазари. Въпреки полупланинските условия и не много плодородните 

видове почви в района, съществуват добри предпоставки за производството на 

грозде за червени и бели трапезни вина и късно десертно грозде. 

Зеленчукопроизводство е концентрирано предимно в дребните земеделски 

стопанства, които са с полупазарна ориентация. От техническите култури се отглеждат 

главно слънчоглед и тютюн. 

По отношение на животновъдството добре развити са птицевъдство, говедовъдство, 

овцевъдство и свиневъдство, предимно в частния сектор. 

2.3.2. Сектор „Индустрия“ 

В края на 2018 г. са регистрирани 135 предприятия, в които работят 800 заети 

лица6. Слабото нарастване на броя предприятия и спада в заетите лица, в съчетание 

със значително повишаване на произведената продукция и нетните приходи от 

продажба, показва значимо подобрение в производителността и нарастване на 

добавената стойност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Данните са преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 
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Фигура 7: Принос на сектор "Индустрия" в структурата на икономиката на община Айтос и темп на 

растеж по основни показатели, 2014-2018 г. в % 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Преработваща промишленост 

Делът на преработващата промишленост в общото производство на общината 

достига до 32% през 2018 г. спрямо 22% през 2014 г. На територията на общината 

оперират 86 предприятия от преработващата промишленост, като за 2018 г. заетите 

лица в тях са 678  души. Основните отрасли са хранително-вкусовата, консервна 

промишленост, мелничарството, които се възползват от развитието на селското 

стопанство, дървопреработващата, шивашката и текстилна промишленост. 

Основната част от преработвателните предприятия са разположени в общинския 

център. 
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Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, 

https://bgindustrymap.com/bg 

Освен някои положителни страни относно конкурентоспособността на промишлените 

предприятия в община Айтос са налице и някои заплахи пред тяхното развитие. На 

първо място, местният бизнес притежава по-старо оборудване в сравнение с 

предприятията в страната като цяло и в средносрочен и дългосрочен план това може 

да рефлектира върху устойчивостта на факторите за конкурентоспособност. На второ 

място, местният бизнес изостава с участието в изложения и панаири. По-активна 

дейност по отношение на интернационализацията може да подпомогне процеса на 

намиране на нови вътрешни и външни пазари на местните производители и по този 

начин да подобри значително икономическото развитие в общината. 

Строителство 

През периода 2014-2018 г., отрасъла бавно се възстановяваше от икономическата 

криза през 2008-2011 г. Местните фирми са предимно малки, насочени към 

извършване на ремонтни дейности, реконструкция и жилищно строителство. В края 

на 2018 г. се отчита значителен ръст на произведената продукция от близо 46% и на 

Фигура 8: Териториално разпределение на предприятията от 

Преработващата промишленост в общината, в дясно 

разпределение в гр. Айтос 
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нетните приходи от продажби от 48%. Това мотивира активността и води до 

постепенно увеличаване както на инвестициите, така и на крайния продукт. 

Промишлени зони, индустриални паркове, обслужващи зони 

През 2006 г. е създадено съвместно акционерно дружество „Индустриален и бизнес 

парк – Айтос” АД, между Община Айтос (49 % от капитала) и „Квинтесенц Кепитъл” АД 

(51%), с капитал от 500 хил. лв. Общата площ на парка обхваща близо 800 хил. м2, 

като разположението на индустриалната база е в западната промишлена зона на гр. 

Айтос. Паркът е предвиден за предприятия от сферата на логистиката, електрониката, 

леката промишленост, производството на софтуер и високи технологии. До парка има 

изградена инфраструктура - пътища, електричество, ВИК. Разположението на парка е 

благоприятно от гледна точка достъпа до основни транспортни коридори и възли - на 

0,2 км от ж.п. гара Айтос ,пристанище Бургас на 27 км и летище Бургас на 33 км. 

Поради различни причини, развитието на парка е преустановено, и собствениците на 

дружеството не са потвърдили готовност да продължат дейността си. В същото време, 

пред развитието на „Индустриален и бизнес парк – Айтос” АД, са налице сериозни 

предизвикателства, свързани и с намеренията на община Бургас за създаване на 

шест нови индустриални парка, и намаляване на инвестиционните нагласи на 

инвеститорите в резултат на кризата с КОВИД-19. 

Потенциал за развитие има във всяка една от останалите територии, обособени за 

промишлени нужди - Стопански двор, Промишлена зона – юг, Промишлена зона – 

север, Бивш военен завод. В допълнение, съгласно одобрения ОУП по протежение на 

пътищата, свързащи гр. Айтос с Провадия и Бургас, са определени зони с възможност 

за промяна на предназначението (понастоящем това са неурбанизирани територии), 

като перспективата е там да бъдат изнесени дейности, изискващи пряк достъп на 

клиента до доставчика на услуги – автосервизи, търговия, други обслужващи или 

логистични дейности. 

Друг неусвоен ресурс с потенциал за развитие са бившите казарми в гр. Айтос. 

Налични са около 100 дка. общинска собственост, като терена има пряка връзка с 

пътя София  -  Бургас, както и пътя към Провадия, в непосредствена близост до 

градската автогара. Необходимо е изготвяне на подробен устройствен план за 

територията и концепция за развитието й, като възможностите са за създаване на 

вторичен градски център, с комбинация на жилищна и обществена функция, вкл. 

предоставянето на разнообразни публични и специализирани услуги. 

Обновяването и изграждането на нови индустриални/промишлени/обслужващи зони 

представлява реална възможност за насърчаване на инвестициите и технологично 

модерни дейности, и създаване на благоприятен бизнес климат, стимулиране на 

български и чуждестранни инвестиции и балансирано развитие на дребния и средния 

бизнес в общината.  
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2.3.3. Сектор „Услуги“ 

Отчита се нарастване на броя работещи предприятия до 888 и нарастване на 

заетите лица7  до 2 111 души (спрямо 2 075 души през 2014 г.). Секторът остава 

водещ по отношение на нетните приходи от продажба, като генерира близо 64% от 

тези в община. Независимо от наблюдавания ръст по основните показатели, темпът 

на растеж е по-нисък от средния за общината. Това води до намаление на 

относителния дял по отношение на приноса на сектора в местната икономика. 

Фигура 9: Принос на сектор "Услуги" в структурата на икономиката на община Айтос и темп на растеж 

по основни показатели, 2014-2018г. в % 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

През 2018 г., най-много регистрирани предприятия на територията на общината има 

в дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 37% от предприятията 

в общината, като реализираните приходи от износ възлизат на 12.4% (4.035 млн. лв.). 

Значението на предприятията работещи в сектора е значим, като формират 15% 

(16.397 млн. лв.) от произведената продукция и генерират 50% (97.856 млн. лв.) от 

нетните приходи в местната икономика. 

Втората водеща икономическа дейност е „Транспорт, складиране и пощи“. През 

2018 г. в дейността оперират общо 76 предприятия, които са реализирали 13.4% 

(15.139 млн. лв.) от произведената продукция и 7.5% (14656 млн. лв.) от нетните 

приходи от продажби в общината. Левова равностойност на валутните приходи от 

износ, генерираните от предприятията е 7,4 млн. лв. или близо 23% на приходите от 

износ. 

Хотелиерството и ресторантьорството е пряко свързано с развитието на туризма. 

Данните сочат, че към 2018 г. предприятията в отрасъла са 72 (ръст от 11% спрямо 

2014 г.), които осигуряват работа на 6% от заетите лица. Независимо, че е налице 

                                                           
7
 Данните са преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 
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нарастване на произведената продукция (26%) и нетните приходи от продажба (6%), 

приносът на сектора в местната икономика намалява с 0,4 и 0.8 процентни пункта 

спрямо 2014 г., до нива от 2.6% и 2.7%. Тези данни показват, че конкуренцията е 

предимно на ниво ценови равнища, като продуктите се характеризират с ниска 

добавена стойност. 

 

2.4. Инвестиции 

През периода 2014-2018 г. се наблюдава повишаване на инвестициите в местната 

икономика, но все още те остават сравнително ограничени. Единият от основните 

измерители за инвестиционна дейност са разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА), които намаляват с 14.4% до 10.720 млн. лв. Темпът на 

намаление е по-нисък от регистрирания в Област Бургас, което води до нарастване 

на относителния дял на разходите за придобиване на ДМА на местните предприятия 

до 0.9%. 

При преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се наблюдава сериозен растеж до 2.6 

млн. евро през 2018 г., като ръста е близо 208% и достигат до 93 евро на човек от 

населението на общината8. В същото време, това представлява едва 13% от 

направените ПЧИ в област Бургас. 

 

Основни тенденции -  Състояние на местната икономика 

Положителни Отрицателни 

 Темповете на развитие на местната 

икономика са по – високи в 

сравнението с област Бургас 

 Добра обезпеченост в сферата на 

услугите 

− Нисък дял на инвестициите 

(вътрешни и чуждестранни) 

− Недостиг на квалифициран трудов 

ресурс 

− Липса на средни големи 

производствени/преработващи 

предприятия 

 

  

                                                           
8 Преки чуждестранни инвестиции на човек от населението са с натрупване 
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. Развитие на населението 

Според данни на НСИ, населението в общината към 31.12.2019 г. е 27 632 души, 

като за целите на анализа е използвано 27 741 души, което е средногодишен размер 

на населението. 

Демографската картина в общината не се различава от установените национални и 

регионални тенденции, характерни за по-малките населени места. 

Таблица  4: Динамика на населението в община Айтос, общо и по местоживеене- сравнителен анализ 

Година Общо В градовете % В селата % 

2019 г. 27 741 19 231 69,32 8 510 30,68 

2010 г.  30 394 20 998 69,09 9 396 30,91 

2000 г. 31 911 22 131 69,35 9 780 30,65 

Източник: НСИ 

Наблюдава се ясна тенденция на намаление на населението, като спрямо 2000 г., 

спада е 13,7%, а спрямо 2010 г. – 8,7%. Същевременно се запазва съотношението 

между живеещите в града ( гр. Айтос) и селата. Това е положителен елемент, и 

позволява селата като самостоятелна урбанистична единица да съществуват, и 

предлагат приемливи условия за живот на местното население. 

Демографският спад е функция на отрицателния прираст, който се наблюдава както 

при раждаемостта, така и при миграцията. 

По данни за последното десетилетие ( 2010 – 2019 г.), единствено през първите две 

години се отчита макар и минимален положителен естествен прираст. След това 

тенденцията е трайна и негативна, броя на починалите надвишава броя на 

новородените, като за последните 3 години ( 2017-2019 г.), разликата в 

съотношението между родените и починалите лица е в границите 19 -24%.  

Осреднената стойност за периода 2010-2019 г. показва кумулативен отрицателен 

естествен прираст от -13,26‰, или намаление на населението с малко над 400 души, 

като данните за 2019 г. само потвърждават тенденцията – намаление с 93 души, или 

отрицателен естествен прираст от – 3,35‰. Спадът основно се дължи на 

намаляващата раждаемост, докато нивата на смъртност са сравнително константни. 

Миграцията се оказва обаче по-сериозния проблем, влияещ на местната 

демография. За наблюдавания период 2010-2019 г., общината е загубила 775 

жители, или това е отрицателен механичен прираст от –25,50‰. В общината са се 

заселили 3 963 нови жители, а са напуснали (изселени) 4 738 души. Съотношението 

между новозаселените и напусналите лица по полов признак се запазва, като в 

крайна сметка населението е намаляло с почти равен брой мъже и жени ( 376 и 
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399). Доколко миграцията е вътрешна ( към областния център, или столицата), или 

външна ( към чужбина) не е възможно да се оцени поради липса на данни, но е факт, 

че населението намалява поради преместване извън територията на общината. 

За последната наблюдавана година - 2019г. отрицателния прираст е – 7,82‰, като 

за сравнение, на национално ниво, естествения прираст за същия период е – 6,7‰, 

а за Бургаска област – 4,7‰. 

По отношение на раждаемостта се наблюдава тенденция на увеличение на възрастта 

на родилките, като през 2010г., най-голям е бил броя на родилките на възраст между 

20-24 г., то през 2019 г. осезаем превес имат тези на възраст 25-29 г. 

Това е общовалидна тенденция за развитите държави, която обаче поставя въпроса 

със създаването на „буферен период“, в който по-малко деца се раждат заради 

желанието на жените да станат майки в по-късен етап от живота си. Това, допълнено 

със спадащите нивата на раждаемост, предвещава трайна негативна картина за 

демографското развитие на общината. 

Отрицателният естествен и механичен прираст допълнително задълбочава процеса на 

застаряване на населението и води до промяна на полово-възрастовата структура на 

население. Средната (медиална) възраст на населението нараства с 3 (три) години от 

39,3 г. (2011 г.) до 42,3 г. през 2019 г. В резултат на по-високата смъртност сред 

мъжете в средните и високи възрасти, медиалната възраст при жените (43,8 г.) към 

2019 г. превишава тази при мъжете (40,9 г.) с приблизително с 3 години. 

 

Източник: НСИ 

Тези особености създават демографски профил с нехарактерна пирамидална 

структура, които ясно илюстрира процеса на застаряване на население, чиято най-

широка част обхваща населението между 45 и 59 години. От икономическа гледна 

Фигура 10: Полово-възрастова структура на населението в община Айтос, 2019 г. 
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точка възрастова структура се характеризира с натрупване на хора в работоспособна 

възраст – 65% от населението на общината, но близо 55% от населението в тази 

възрастова група е на възраст между 40-65 г. 

Показателно за застаряването на населението е преразпределението на трудовите 

ресурси по възрастови групи. За последните 10 години, хората в трудоспособна 

възраст са намалели, за сметка на тези в над-трудоспособна възраст. С оглед на 

възрастовата структура на населението през следващите години може да се очаква 

по-значимо намаление на работната сила в общината. 

Таблица  5: Разпределение на трудовите ресурси в община Айтос – сравнителен анализ 

Година 
Под трудоспособна 

възраст (%) 

В трудоспособна възраст 

(%) 

Над трудоспособна 

възраст (%) 

2019 г. 18,45 60,42 21,13 

2010 г. 18,45 63,28 18,26 

Източник: НСИ 

Застаряването на населението е функция, както на демографските процеси, при 

които миграцията засяга основно млади хора, но така също и от бавното увеличение 

на средната продължителност на живот. Делът на населението в подтрудоспособна 

възраст (0 – 14 години) през 2019 г. е 17,2% от населението на общината, като 

тенденцията на намаление ще се запази и през следващите години, в резултат на 

намаляване на фертилния контингент и отлагане на ражданията за по-късен етап. 

Стойностите на коефициента на демографско заместване9 са по-благоприятни от тези 

наблюдавани в страната. През 2019 г., на един излизащ от трудоспособна възраст се 

падат 0,80 души на възраст 15-19 г. (0,66 за страната), влизащи в трудоспособна 

възраст, спрямо 0,96 през 2011 г. Това показва, че в общината е настъпила 

стагнация по отношение на подмладяване на населението, което би могло да се 

отрази върху икономиката и възможностите за устойчиво развитие и растеж. 

Съществува вероятност в бъдеще да се изпита остър дефицит на младо 

трудоспособно население. 

В резултат на демографските процеси се появява тенденция дела на възрастните 

хора да бележи нарастване, която ще продължи и през следващите години. Това от 

своя страна изисква повишаване на качеството на здравните услуги и по-активно 

провеждане на социална политика, насочена към полагане на грижи за възрастното 

поколение. 

В периода продължава тенденцията на значително нарастване на коефициента на 

възрастова зависимост10, който достига 54,5% през 2019 г. В същото време, 

                                                           
9 Коефициент на демографско заместване - съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 

г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). 
10 Коефициент на възрастова зависимост - показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти 

(населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 

години). Изчислява се в проценти. 
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отношението на зависимост между населението от 0 - 14 г. и трудоспособното 

население варира в границите от 23,4% (2011 г.) до 26,5% (2019 г.). Това трудово 

натоварване е пряка последица от динамиката на стойностите на демографско 

заместване (60 - 64-годишните спрямо 15 - 19-годишните). 

Прогноза за развитие на населението на община Айтос в периода 2021 – 2030 г. 

Краткосрочната прогноза за развитие на населението в община Айтос, и по населени 

места, е разработена съгласно официалните демографски данни на НСИ в периода 

2010-2019 г. и прогнозата за развитие на населението, заложена при хипотеза за 

конвергентност. Това предполага, че развитието на населението ще следва 

скорошните исторически тенденции по отношение както на естествените, така и на 

механичните промени. Все пак сценарият допуска, че загубата на население ще бъде 

по-бавна. Резултатите са представени в следващата фигура. 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Основните причини за намаляване на населението включват относително голям брой 

лица на възраст над 65 г., по-малката част от населението от женски пол, достигащо 

фертилна възраст през периода, попадащ в тези прогнози и леко подобряване на 

миграционните потоци. В края на 2030 г. се очаква населението на общината да 

намалее с 3 942 жители, при средногодишен ръст от -1,2% за периода 2019-2030 г. 

 

 

 

 

Фигура 11: Прогноза за динамиката на населението в община Айтос, 2020-2030 г. 



 
План за интегрирано развитие на община Айтос 2021-2027 г. 

 

стр. 27 

 

 

 

Основни тенденции -  Демографско състояние 

Положителни Отрицателни 

 Запазване на дела на населението, 

живеещо в селата 

  

− Устойчив спад на населението, 

усилващ се през последните 

години; 

− Намаление на раждаемостта; 

− Застаряващо население, с 

намаляващ дял на хората в 

трудоспособна възраст. 

 

 

3.2. Пазар на труда 

Негативните процеси в развитието на населението през последните 15-20 г. са 

причина за постепенното застаряване на трудоспособното население, като в 

средносрочен аспект основните последици за пазара на труда, са свързани с: 

 намалява количеството и качеството на работната сила; 

 неблагоприятно отражение върху неговата цена, а оттам – за 

конкурентоспособността, качеството и производителността на труда; 

 професионални компетенции и адаптивност към промените. 

Моментната полово-възрастова структура на населението води до висок дял на 

икономическо активното население, което възлиза на 72,4% от населението във 

възрастовата група 15-64 г. Това е малко над средните стойности в Югоизточен 

район (72,3%) и с 0,8 процентни пункта под средните за страната (73.2%). 

Очакваното остаряване на трудоспособното население в общината ще изисква 

повишаване на равнищата на заетост на възрастните хора. Към момента, 

възрастовата структура на безработните лица показва, че трудоспособното население 

над 45 г. е най-засегнато на пазара на труда, с най-голям брой регистрирани 

безработни лица, като се наблюдава нарастване дела на продължително безработни 

лица в тези възрасти. 

Постепенното възстановяване на местната икономика след 2013 г., води до 

покачване на коефициента на заетост, който достига до близо 66,6% от 

трудоспособния контингент. Това е значително под средните стойности средния за 

страната - 70,1%, и от нивата на заетост в Югоизточен район - 69,4%. Основната 

причина за отчетения ръст в коефициента на заетост е свързан най-вече с намаление 

на трудоспособното население в общината. 
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Таблица  6: Икономическа активност и заетост на територията на община Айтос 

Година 

Коефициент на 

икономическа 

активност 

Темп на изменение на 

икономическата 

активност с 

Коефициент 

на заетост 

Темп на 

изменение на 

заетостта 

2011 г. 

(База) 
65.4% 100% 57.7% 100% 

2016 г. 69.6% 106,4% 62.7% 108,7% 

2017 г. 70.5% 107,8% 65.5% 113,5% 

2018 г. 71.6% 109,5% 67.0% 116,1% 

2019 г. 72.4% 110,7% 66.6% 115,4% 

Август 

2020 г. 
72.7% 111,2% 67.4% 116,8% 

Източник: АЗ, НСИ, собствени изчисления 

Потребностите на пазара на труда се определят от водещите икономически дейности 

по отношение на заетостта11 – сектор търговия, преработваща промишленост и 

селско стопанство.   

Фигура 12: Принос на икономическите дейности в заетостта 

                                                           
11 Данните са преизчислени в еквивалент на пълна заетост 
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Източник: НСИ 

Наблюдаваните тенденции в икономическото развитие, в заетостта и 

икономическата активност на населението, се отразяват и в нивата на регистрирана 

безработица в общината. В периода 2011-2013 г се наблюдава ясна тенденция на 

нарастване на безработните лица, в резултат на последиците от световната 

икономическа криза. В този период, по данни на АЗ12 безработицата в общината 

достига до 13.4%. След 2013 г., подобряването на икономическата ситуация се 

отразява в установена трайна тенденция на намаление на регистрираните 

безработни лица, като в края на 2019 г. се отчита ниво на безработица от 7,94%. 

Основен принос за понижението на безработицата имат дългосрочно безработните 

(над 1 г.) и в по-малка степен лицата, останали без работа за по-малко от 1 година. 

Независимо от положителната посока, безработицата в общината е с 3,6 процентни 

пункта над средното за страната и с 3,9 над регистрираната безработица в 

Югоизточен район. 

                                                           
12 При определяне на равнището на безработица, АЗ използва константно ниво на работната сила, 

обхващащо броя лица в съответната възрастова група от последното преброяване на населението през 

2011 г. 

Фигура 13: Динамика на безработицата в община Айтос, 2011 г. - август 2020 г. 
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Източник: АЗ, НСИ, собствени изчисления 

До средата на месец март 2020 г. пазарът на труда в общината функционира при 

обичайните за периода тенденции. През март, след въвеждане на извънредното 

положение поради пандемията от COVID-19, входящият поток безработни започва да 

се увеличава, като достига през месец май до 9,5% от активното население или ръст 

16,4% спрямо края на 2019 г. След отпадане на извънредното положение през май, 

предприятията започват да възстановяват дейността си и са наели отново част от 

освободения персонал, което се отразява в намаление на безработните лица с 22,% 

за период от три месеца. За това допринася и сезонната заетост в туризма и селското 

стопанство. Благоприятно въздействие оказва прилагането на някои от 

икономическите мерки на национално ниво, свързани с политиката за запазване на 

заетостта. 

Успоредно с наблюдаваното намаление на общата безработица, данните сочат 

значително намаление на нивата на младежка безработица. В края на 2018 г. тя 

достига най-ниски стойности до 1% от икономически активното население и 3% от 

младежите във възрастовата група до 29 г. Наблюдаваната позитивна тенденция 

обаче може само частично да бъде обяснена с нарастване на заетостта сред 

младежите през разглеждания период, докато определящо е допълнителното 

намаление на икономически активните лица в тази възрастова група с близо 26%. 

Активното население над 45 г. е най-засегнато на пазара на труда, с най-голям брой 

регистрирани безработни лица. Най-значим се оказва рискът от дълготрайна 

безработица за лицата над 45 г. Сериозно засегнати са и лицата във възрастовата 

категория 55 - 64 години, при които съществува реален риск да останат безработни 

до края на кариерата си. Съществуват редица обективни предпоставки, които 

затрудняват трудовата им реализация, които са трудно преодолими: 

 липсата на образование и квалификация сред част от тях; 

 намирането на работа по специалността, а решението за ориентирането към 

друга професионална област и преквалификацията е по-трудно; 

 здравословни проблеми. 

Наред с общата тенденция за намаляване на безработните лица в периода 2010-

2019 г., лицата с продължителност на регистрацията над 1 година, бележи тенденция 

на значително намаление, като коефициентът на дългосрочна безработица достига 

0,22% (2019 г.) спрямо 0,97% през 2016 г., като позитивната посока се отчита и в 

условията през 2020 г., дори в условията на кризата с коронавируса. По-голяма част 

от безработните с регистрация над 1 г. са без специалност, с основно или по-ниско 

образование, което затруднява изключително много тяхната трудова реализация. 

Възможностите на община Айтос да провежда активни действия за намаляване на 

безработицата са ограничени – най–вече са възможни мерки, свързани с 

осигуряване на временна заетост. В средносрочен план основните действия следва 

да се насочат към създаване на по-привлекателна среда за бизнес, която да 

допринесе за увеличаване на заетостта. 

Основни тенденции -  Пазар на труда 
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Положителни Отрицателни 

 Близостта до икономическия 

регионален център осигурява 

възможности за работа 

− Основно безработните лица са с 

ниско образование 
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3.3. Здравна инфраструктура 

Здравната инфраструктура е представена от общинската МБАЛ „Айтос“ ЕООД 

(капацитет 70 легла, в 5 отделения), 5 Лечебни заведения за извънболнична помощ, 

1 медицински център, 4 Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически 

лаборатории, 29 бр. регистрирани частни практики за лекарска помощ, в т.ч. 1 

групова), и 17 бр. практики за дентална помощ, от които 2 групови ( по данни към 

31.12.2019г.). 

Кадровата осигуреност към 31.12.2019 г. е както следва13: ( източник НСИ) : 

 Лекари – 53 бр. 

 Лекари по дентална медицина – 10 бр. 

 Медицински специалисти по Здравни грижи – 49 бр. 

Единствено по отношение на медицински специалисти по здравни грижи се 

наблюдава намаление в последните години, докато броя на лекарите и тези по 

дентална медицина се запазват. 

      Таблица  7: Покритие на населението от медицински персонал 

Здравни 

индикатори 

Общо за страната Област Бургас Община Айтос 

Население на 1 

лекар 

235 300 521 

Население на 1 

дентален лекар 

942 1355 2763 

Източник: НСИ, Собствени изчисления 

 

И по двата критерия има сериозна разлика спрямо областта и националните нива, но 

това е обусловено от размера на града, и наличните медицински структури. Налице е 

и конкуренция на други частни структури, основно в Бургас, където поради мащаба 

на пазара, се постига възможност за по-добро технологично и кадрово обезпечаване, 

което от своя страна води до отлив от предлагане на медицински услуги на местно 

ниво (изключение е денталната помощ). В случая концентрацията на медицински 

услуги е в големия административен и икономически център, а жителите на общината 

имат улеснен достъп там за по-специализирана медицинска помощ. 

Това се отразява и на предлаганите услуги в МБАЛ „Айтос“, като най-голяма структура 

в общината. В последните години са закрити няколко отделения ( хирургия и АГ), 

което е именно отражение на динамиката, наблюдавана на пазара на медицински 

услуги, където нови и модерни структури привличат подготвените кадри, и 

обезсмислят съществуването на малки, общински болници с голям капацитет. 

                                                           
13

 Източник НСИ 
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Основни тенденции -  Здравна инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Устойчив брой на  лекари и 

лекари по дентална медицина 

 

− Заради малкия брой на 

обслужвано население 

медицинските структури не могат 

да се развиват като капацитет, а 

и технологично;  

 

3.4. Образователна инфраструктура 

В общината има общо 6 детски градини, от които 5 са разположени в общинския 

център, като в едната от тях има 2 яслени групи и 1 градина в с. Тополица. Към 5 от 

детските градини има функциониращи филиали в по-големите села от общината – 

общо 9 филиала. 

Във всички детските градини са изпълнени мерки по саниране и подмяна на 

дограма, като единствено в ДГ „Детелина“ – с. Тополица са  извършени частични 

ремонтни работи за смяна на дограма.  

Съгласно данни от Инфостат – НСИ, децата в детските градини през учебната 

2011/2012 са били 968, докато през 2019/2020 са били 848, или се отчита 12,40% 

намаление на децата, посещаващи детските градини. В същото време, капацитета на 

съществуващите заведения е 1001 деца, което показва висока осигуреност за 

местното население, и усилията трябва да се насочат към подобряване на 

материалната база и подготовката на педагогическия състав, където за учебната 

2019/2020 ангажираните детски учители са 72 лица. В същото време обаче има 

непропорционално разпределение на търсенето в общинския център и селата, 

поради което се предвижда изграждане на нова детска градина в гр. Айтос, с 

капацитет 4 целодневни и 1 яслена групи, която да отговори на нарастващото 

търсене в градската територия. 

Образователната училищна инфраструктура се състои от Професионална гимназия по 

селско стопанство и 2 средни училища („Христо Ботев“ и „Н.Й.Вапцаров“, 

разположени в гр. Айтос, и 5 основни училища, разположени в с.Тополица, с. Мъглен, 

с. Пирне, с. Карагеоргиево, гр. Айтос. 

Независимо от намалението на населението в общината, се наблюдава макар и 

минимално увеличение на общия брой ученици. Докато през учебната 2011/2012 

година е имало 2604 ученици, то през 2019/2020 в училищата е имало 2625 

ученици. За същия период обаче се наблюдава намаление на учащите в 

професионалната гимназия – от 547 до 319 учащи. Налице също е положителна 

тенденция за бавно увеличаване на децата от ромски произход, продължаващи в 

средно образование. 

В  ОУ „ Атанас Манчев“ – база 1 е сменена само дограма, без други енергийно 

ефективни мерки, докато в ПГСС не са извършвани изобщо такива мерки, и затова 
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тези две училища се считат за приоритет през плановия период. В останалите 

училища има изпълнени мерки по саниране и подмяна на дограма, като на места са 

извършени цялостни ремонтни работи, обхващащи целия сграден фонд. 

Потенциалът в сферата на образованието е свързан с необходимостта от създаване 

на условия за професионално развитие на учениците. Както това е валидно на 

национално ниво, проследяването на нуждите на пазара на труда и създаването на 

търсените кадри може още по-удачно да се прилага на местно ниво. В тази връзка от 

учебната 2020-2021 са открити професионални паралелки в 2-те СУ ( специалности 

Графичен дизайн и Компютърна графика), и се търси специализация на 

образованието, но засега има слаб интерес, като тенденцията е децата да пътуват до 

Бургас, заради по-разнообразна и добре организирана образователна структура. 

Следва да се отбележи, че този процес е инертен, и обикновено нуждата изпреварва 

възможността на образователната система да реагира. Независимо от това, има 

няколко направления, за които може с голяма степен на сигурност да се предположи, 

че дори след изтичане на сегашния планов период ще имат потенциал да привличат 

готови кадри. Това са: 

 Ресторантьорство и хотелиерство - близостта до морските курорти 

предопределя търсенето на подобни кадри. Част от тях могат да разчитат само 

на сезонна заетост, но независимо от това, ако има условия за потенциално 

висок доход, подготвените лица ще имат добра професионална реализация.  

 Приложни професии – заварчик, шлосер, механик. За целта обаче е нужно да 

е налице база, където да се подготвят учениците и квалифициран 

педагогически персонал.  

 Социална сфера – както е споменато и в анализа на конкретния сектор, 

задълбочаващите се демографски проблеми и застаряването на населението 

предполагам все по-нарастващи нужди от различни специалисти. 

Ето защо следва да се търсят начини за „професионализиране“ на завършващите. 

Макар, че в последните години има явна тенденция много висок процент от 

завършващите средно образование да продължават образованието си в университет, 

това не е в услуга нито на съответните младежи, нито на пазара на труда. Нивото на 

компетентност, което получават не е високо, а в същото време притежаваното 

образование води до по-високи очаквания, които не намират практическа 

реализация. 

Основни тенденции -  Образователна инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Добра осигуреност като брой 

места в училищата и детските 

градини. 

 

− Недостатъчни възможности за 

професионално образование и 

обучение на територията на 

общината. 
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3.5. Социална инфраструктура 

На територията на общината функционират следните социални институции: 

 Дом за стари хора - капацитет 32 лица / настанени към 30.11.2020 г. – 21 

лица; 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - капацитет 10 лица / 

настанени към 30.11.2020 г. – 10 лица; 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - капацитет 30 лица / 

ползватели към 30.11.2020 г. – 23 лица; 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания - капацитет 15 лица / 

ползватели към 30.11.2020 г. – 14 лица; 

Наетият персонал е общо 36 души, от които 22 специализиран персонал, и 14 души с 

помощни функции. 

В допълнение се изпълняват и следните делегирани общински функции и 

инициативи: 

 Домашен социален патронаж - капацитет 160 лица / ползватели към 

30.11.2020 г. – 150 лица. 

 Механизъм лична помощ / Личен асистент -  към 01.02.2021 се обслужват 

общо 104 лица, с ангажирани 99 асистента; 

 Асистентска подкрепа – социална услуга в общността  -  с 53 потребители; 

 Проект "Патронажна грижа в община Айтос"  - обслужват се 52 лица; 

 Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" - обслужват 

се 42 лица. 

В изпълнение са и проекти, подкрепени по ОП РЧР 2014-2020 за: 

 „Патронажна грижа в община Айтос“. Той дава възможност да се изгради модел 

за патронажни  грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с 

хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови 

интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Потребителите на 

патронажната грижа  са 52 лица. 

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

семейства от община Айтос” 
 

Предоставянето на социални услуги се разширява с всяка изминала година, като 

причините са свързани с увеличаване на различните видове услуги и провежданата 

национална политика. 

В същото време процесите на застаряване на населението, както и миграцията на 

предимно млади хора изострят проблема с грижата за възрастните хора. Отсъствието 

на средното поколение (лицата с деца и родители в пенсионна възраст) , засяга 

сериозно не само икономическите перспективи пред общината, но значително 

натоварва и социалната сфера. Нарушаването на дългогодишната традиция, касаеща 

приемствеността в поколенията, при която по-младите се грижат за своите възрастни 

родители изисква отделянето на все по-голям ресурс от страна на общината. Този 
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процес касае както материалната база, така и осигуряването на подготвени кадри за 

работа в социалната сфера. 

В тази посока са необходими действия за подобряване на имиджа на заетост в 

социалната сфера, като това е проблем на национално ниво. На общинско ниво 

обаче е възможно да се реализират мерки, които да поставят заетите социални 

работници в позиция да ценят своята работа, и да се развиват. Целенасочени 

програми за специализирано обучение, и такова за придобиване на общи 

компетенции биха стимулирали лица от и извън сектора да потърсят там своето 

професионално развитие. 

Другият фактор (извън заплащането, което е нормативно определено и по-трудно 

може да му се влияе) е подобряването на материалната база. Това може да стане 

основно чрез реализация на проекти, където да се съчетаят обучението на персонала 

с подобряване на условията на работа. Заложеният подход за подкрепа на 

интегрирани териториални инвестиции през текущия планов период (2021 – 2027) 

може да бъде използван, като в тази посока има потенциал и за дефинирането на по-

комплексни решения, с включването на институции и от съседните общини, които да 

създадат и наложат по-висок стандарт на обслужване в социалната сфера, и оттам да 

допринесат по повишаване качеството на живот за местното население. 

 

Основни тенденции -  Социална инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Разнообразие на предлаганите 

услуги, активно участие в 

текущите национални програми. 

 

 Недостиг на подготвени кадри, 

при нарастване на предлаганите 

социални услуги. 

 

 

3.6. Културна инфраструктура 

На територията на общината функционират общо 10 читалища, които са разположени 

в общинския център и по-големите села. Тяхната активност се измерва по данни за 

посещенията, предоставени от самите институции, като за 2019г. се отчитат 23428 

посетители, но повече от половината от тях са свързани с читалище „Васил Левски 

1869“-гр. Айтос. 

Културните институции имат по-скоро местно значение, създавайки условия за 

развитие на общности, особено в малките населени места. Тяхната роля е силно 

ограничена от ресурсната зависимост. Развитието им има нужда от инициативност и 

ангажираност от хора, желаещи да развиват самодейност по места. Тъй като в 

страната мрежата на читалищата е много добре развита, но финансирането е силно 

ограничено, обичайния случай е когато към читалището работи 1 читалищен 

секретар, често нает и на непълен работен ден. Това води до постоянно свиване на 

активността на отделния отговорник и читалището за което отговаря. За да има 
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перспектива е удачно да се помисли за създаване на вътрешна мрежа между всички 

читалища, както и да бъдат подпомогнати най-вече методически, в формулиране на 

нов подход на работа, който да събере техните съвкупни усилия в генерирането на 

стойностен културен или информационен продукт. 

 

Основни тенденции -  Културна инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Добре изградена читалищна 

мрежа. 

 

 Развиваната дейност в 

читалищата следва остарял модел 

на работа. 

 

 

3.7. Спортна инфраструктура 

Община Айтос заделя средства по Наредба за условия и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Айтос. Самите клубове са сдружения с 

нестопанска цел, основно се развива масов спорт, професионално ниво се поддържа 

в клуба по спортна акробатика. Към края на 2020 г. в община Айтос функционират 

12 спортни клуба.  

Спортната инфраструктура се състои от градски стадион и спортна зала към него, 

която се нуждае от ремонт, спортна зала „Аетос“ в градската градина (наскоро е 

извършен основен ремонт), спортни площадки в града и част от селата.  Изградена 

спортна зона има и в парк „Славеева река“. 

Потенциал за развитие на масов спорт дават спортните площадки на открито, 

изграждането на велоалеи и други спортни съоръжения в парковите зони, които 

предоставят възможности за самостоятелно или групово практикуване на спорт, без 

да е необходимо включването в организирани структури.  

 

Основни тенденции -  Спортна инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Добро състояние на основните 

спортни обекти 

 Възможност за свободно 

спортуващи в парка или на други 

обособени площадки 

 Малко клубове предлагат 

възможност за развитие на 

високо спортно майсторство 

(професионално ниво) 
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4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

4.1. Транспортна инфраструктура и пътна мрежа 

4.1.1. Пътна инфраструктура 

Транспортната мрежа в общината включва първокласен път I-6 София-Бургас (в 

отсечката „Петолъчката“ до Бургас съвпада с път Е-773) и третокласните, свързващи 

Айтос с Провадия (III-208) и Средец (III-539). Останалите пътища, осигуряващи връзка 

между общинския център и населените места са четвъртокласни (общински).  

В непосредствена близост до границите на общината преминава автомагистрала 

„Тракия“, която е основна транспортна артерия за страната, като освен в посока 

запад – изток, тя осъществява връзка и на юг, в посока турска и гръцка граница (чрез 

автомагистрала „Марица“), както и към останалите южни части на страната чрез 

първокласни пътища.  

Значението на автомагистрала „Тракия“ за общинското развитие е ключово, тя 

осигурява бърз и надежден достъп до различни точки на страната за жителите на 

общината, а от друга страна е съществен фактор за развитие на вътрешния туризъм 

по Южното Черноморие, което от своя страна е предпоставка за осигуряването на 

заетост за местното население. 

Проектът на автомагистрала „Черно море“, свързващ Бургас с Варна (южното и 

северното Черноморие) би създал предпоставки за още по-добро взаимодействие 

между бизнеса и пазара на труда, като обаче неговото изпълнение не е точно 

определено напред във времето. 

Качеството на пътищата, формиращи общинската пътна мрежа се оценява като  

задоволително, но има редица пътни отсечки, нуждаещи се цялостна или частична 

реконструкция. Сред тях, най-важни за общината в първия етап от изпълнение на 

плана са Айтос- Черноград – Раклиново (Карнобат) и Айтос-Карагеоргиево- Тополица 

- граница с община Карнобат. По-значим инвестиционен проект с над-общинско 

значение е изграждането на нов 4-лентов път в направлението Айтос  (Съдиево) – 

Бургас (вкл. велоалея по протежението на пътя), който ще е част от републиканската 

пътна мрежа и ще осигури много бърза и надеждна връзка между двата общински 

центъра. Перспектива за облекчаване транспортната натовареност в града би 

предоставил и изграждането на обходен път на гр. Айтос (околовръстно шосе, който 

ще изнесе извън градската зона преминаващия транзитен трафик. 

През община Айтос минава ж.п. линия София-Бургас, осигуряваща връзка с цяла 

Южна България. На територията на общината има функциониращи ж.п. гара в гр. 

Айтос, и спирки в селата Тополица, Черноград, Карагеоргиево, Поляново и Малка 

поляна. 
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4.1.2. Улична мрежа 

Уличната мрежа в населените места е с висока степен на изграденост, като 

значителна част от улиците са асфалтирани или с трайна настилка. По експертна 

оценка най-належащи за реконструкция са около 8 км. от уличната мрежа, а други 

5.44 км. са определени като нуждаещи се от рехабилитация. 

От проведеното анкетно проучване сред населението се очертават и още два 

проблема, които се отразяват на качеството на живот на жителите в общинския 

център. 

Паркирането в централната градска част е все по-проблематично, и се предвижда 

тази тенденция да се запази, поради постоянно увеличаващия се брой на колите в 

града. Решенията могат да бъдат в създаването на платени паркинги, както и 

въвеждане на зони за платено паркиране в най-конфликтните места на града. 

Паралелно с това може да се въведат и промени в организацията на движение, които 

да облекчат трафика, и да го канализират спрямо конкретната нужда и специфика на 

градските условия. 

Основни тенденции -  Транспортна инфраструктура 

Положителни Отрицателни 

 Автомагистрала „Тракия“ 

осигурява възможности за бърз 

достъп на хора, стоки и услуги до 

по-далечни точки в страната 

 Добра свързаност със селата от 

общината 

− Ниска финансова обезпеченост 

за поддържане на общинската 

пътна  и улична мрежа; 

− Липса на обособени паркоместа 

в централна част на гр. Айтос. 

 

 

4.2. Водоснабдителна мрежа 

Община Айтос е един от 14-те експлоатационни района, обслужвани от ”ВиК Бургас ” 

ЕАД. Водоснабдителната мрежа покрива всички населени места в общината, като 

основен източник е водоснабдителната система „Камчия”, а част от селата се 

захранват от местни водоизточници. Изградена преди години обаче, мрежата е 

амортизирана (заради положените етернитови, стоманени, поцинкови тръби), което 

води до много големи загуби при преноса – средно за общината над 60%, но в 

определени населени места загубите достигат и до 80%.  

Общата дължина на мрежата е над 150 км., от които 41,281 км. дължина на 

довеждащи водопроводи до населените места, и  108,861 км. разпределителна 

мрежа. 

Необходимостта от подмяна е определена като задължителна и наложителна при 

около 10% от дължината на мрежата ( при селата Дрянковец и Съдиево), но едва 

около 30 км. от мрежата е в добро състояние. С оглед нормативните промени на 

национално ниво, формирането на регионални ВиК и специализиран ВиК холдинг, 
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който да се грижи за инвестициите в сектора, ролята на общинската администрация е 

силно ограничена. Досега при изпълнение на инвестиционни проекти от страна на 

общината, изградената инфраструктура е ставала собственост на ВиК дружеството. 

Възможностите, които могат да се използват е при ремонт на разпределителната 

мрежа, да се изпълни комплексен проект (в партньорство с ВиК Бургас), който да 

включва подмяна/изграждане както на останалата подземна инфраструктура, така и 

на пътната настилка и прилежащите части – тротоари, улично осветление, системи за 

видеонаблюдение и обществена сигурност. 

През 2020 е установен проблем с осигуряването на достатъчно вода за Бургаски 

регион, следствие продължително засушаване и намаляване на количествата в 

захранващия го язовир „Камчия“. С оглед на наблюдаваните климатични изменения, 

и все по-честите периоди на суша, е необходимо да се изследва възможността за 

разработване на местни водоизточници, които да се ползват като алтернатива при 

настъпване на водна криза. 

Основни тенденции -  Водоснабдителна мрежа 

Положителни Отрицателни 

 Изградената водоснабдителна 

мрежа покрива всички населени 

места 

 Необходимо е да се разгледат и 

разработят алтернативни 

водоизточници 

 

− Остаряла и амортизирана 

водопреносна мрежа, с висок дял 

на загубите на вода; 

− Отговорността за поддръжка на 

мрежата е на ВиК Бургас, и 

ремонтните дейности се 

изпълняват съгласно тяхната 

инвестиционна програма 

 

 

4.3. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

Територията на общината е покрита изцяло както по отношение достъп до услуги на 

мобилните оператори, вкл. интернет, така и с предоставяне на услуги за достъп до 

кабелни и ефирни телевизии. 

Тенденцията на цифровизация и модернизация в сектора се отразява и тук, като 

броя на хората, притежаващи мобилен телефон (респективно достъп до пренос на 

данни – гласови и интернет) нараства постоянно. 

Тези процеси налагат като все по-необходимо предоставянето на колкото е възможно 

повече електронни услуги от страна на общинската администрация. 

На територията на общината функционират 9 пощенски станции от системата на 

„Български пощи“, които обаче са категорично изместени в пазарно отношение от 

частни куриерски компании, предлагащи ежедневни доставки до населените места в 

общината. 
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Основни тенденции -  Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

Положителни Отрицателни 

 Отлична изграденост на 

покритието на мобилен и 

интернет достъп 

 

 

4.4. Енергийна мрежа, вкл. ВЕИ  

Всички населени места в общината са електрифицирани, като общият брой на 

трафопостовете е 145. Населените места в община Айтос се електроснабдяват с 

напрежение 20 kV чрез електропроводи, а източник е ПС (подстанция) 110/20 kV 

„Айтос” и захранваните от нея ВС 20 kV „Айтос”, „Ябълчево”, „Руен” и „Дъскотна”. 

Необходимо е изграждането на нови трафопостове в северната, северозападната и 

североизточната част на град Айтос, а така също и в селата Черноград и Тополица. 

Уличното електрическо захранване е кабелно в централната градска част на Айтос и 

въздушно в останалата част и по селата. Подменени са всички улични осветителни 

тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи високо налягане), като включването и 

изключването на осветителните тела е чрез програмируеми часовници, което води до 

значителни спестявания спрямо експлоатацията на системата при предходните 

условия. 

На територията на общината има изградени следните мощности за производство на 

електричество от възобновяеми енергийни източници: 

 Фотоволтаични инсталации – 5,4 МВ мощност 

 Вятърни електроцентрали– 9,3 МВ мощност 

Така, коефициента на плътност е 36,50 ( капацитет мощности на 1000 кв.км.), което 

е по –ниско от средното за страната, както и за областта. 

Потенциал за развитие носят възможностите за внедряване на интелигентни системи 

за управление в сградите, като част от мерките за модернизация, в т.ч. и инсталиране 

на мощности за производство на електрическа и топлинна енергия за собствени 

нужди.  

Основни тенденции -  Енергийна мрежа, вкл. ВЕИ и енергийна ефективност 

Положителни Отрицателни 

 Всички населени места са 

електрифицирани; 

 Подменено е изцяло уличното 

− Нисък на дял на изградени 

мощности от ВЕИ. 
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осветление с енергоспестяващи 

лампи. 

 

 

5. Екологично състояние и рискове 

5.1. Канализационна мрежа и пречистване на отпадъчни води 

 

През 2020 г. е въведена в експлоатация ПСОВ в гр. Айтос. Тя е свързана със 

съществуващата по-рано канализационна мрежа, като са доизградени допълнителни 

участъци и съоръжения, които да гарантират обхващане на отпадните води от почти 

целия град, и довеждането им до пречиствателната станция. Изградени са общо 62 

км., които осигуряват свързаност на 98,21% от населението. 

За да бъде завършена изцяло канализационната система е нужно доизграждането на 

следните елементи - битова канализационна мрежа - 593 м.; Изграждане на 

дъждовна канализационна мрежа - 1 195 м.; Изграждане на нова смесена 

канализационна мрежа - 1 935 м.; Реконструкция на смесена канализационна 

мрежа - 645 м. 

Освен в гр. Айтос, в общината е изградена и ПСОВ  в с. Пирне, която обслужва 

население от около 700 души. В селата Мъглен и Карагеоргиево има частично 

изградени елементи от канализационната мрежа. Проектна готовност (с различна 

степен на актуалност) има за канализационна мрежа в Съдиево и Черноград. 

В населените места, където няма изградени пречиствателни съоръжения и 

канализационна мрежа, формираните битови отпадъчни води се отвеждат в изгребни 

ями. Това създава неблагоприятни санитарно-хигиенни условия. Повечето изгребни 

ями са амортизирани, затлачени и водопропускливи, като с това не функционират по 

предназначение. 

 

5.2. Управление на битовите отпадъци 

Системата на управление на отпадъците в община Айтос е организирана на областно 

ниво, като се ползва регионално депо Братово-запад - разположено в местността 

„Манолов гроб" в землището на с. Полски извор, община Камено. То е изградено за 

отпадъците от регион Бургас, включващ девет общини - Бургас, Айтос, Карнобат, 

Камено, Несебър, Поморие, Руен, Сунгурларе и Средец. Айтос попада в първа зона – 

централна, в които са общините, транспортиращи отпадъците си директно до 

регионалното депо. В процеса на сметосъбиране са обхванати всички населени места 

от общината, като текущо се закупуват нови съдове за събиране на смесени битови 

отпадъци за разширяване на системата  по населените места в общината.  
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Таблица  8: Образувани и депонирани битови отпадъци 

Година 
Общо образувани 

битови отпадъци 

Директно 

депонирани 

битови отпадъци  

Предадени за 

предварително 

третиране битови 

отпадъци  

Предадени за 

рециклиране 

битови отпадъци  

2015 г. 9 023 8 412 14 597 

2016 г. 5 651 5 457 175 18 

2017 г. 7 880 0 7 763 117 

2018 г. 8 298 7 871 148 279 

Източник: НСИ 

Изградена е и система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно 

сключен договор между Община Айтос и „Екопак България“ АД за сътрудничество в 

областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали - 

хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки обслужва населението на гр. Айтос, с. Мъглен, с. Пещерско, 

с. Пирне, с. Карагеоргиево и с. Тополица.  

За нуждите на събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на излезли от 

употреба гуми е отреден терен за събиране на масово разпространени отпадъци, като 

периодично Община Айтос организира кампании за гражданите, които могат 

безвъзмездно да предадат тези отпадъци на посочената площадка. 

Община Айтос извършва и разделно събиране на: 

 отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), чрез 

сключен договор с организация по оползотворяване „Айтос мобилна борса“ 

ЕООД. 

 негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по договор  с „Трансис 

батери“ ООД 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по договор с 

„Елтехресурс“ АД 

 отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по договор с „Ойл 

Рециклейшън“ ООД за събиране и временно съхранение на отработени масла 

Към настоящият момент в общината няма въведена система за разделно събиране на 

биоразградими в т.ч и биоотпадъци. Биоразградимите отпадъци, образувани на 

територията на общината, не се събират разделно, а са част от общия обем битови 

отпадъци. Съгласно морфологичния състав на отпадъците, в общината годишно се 

генерират 31.50% биоразградими отпадъци, от които половината от тях – 15.50% са 

„зелени отпадъци“.  
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По тази причина, общината работи и по програма за по-добро усвояване на зелените 

отпадъци, като се извършват инвестиции в механизация и оборудване, насочени към 

поддръжка на паркове и зелени площи и компостиране на отпадната растителна маса. 

Извършена е пълна рекултивация на старо депо (между Лясково и Айтос) и терена на 

депото е възстановен като остава да се изпълнят само мероприятията по биологична 

рекултивация. 

При възникване на нерегламентирани сметища, те биват своевременно почиствани,  

като за целта е нужно да се провежда активна информационна политика за щетите, 

които нанасят нерегламентираните сметища (финансови и екологични), вкл. и за 

смесването на строителни с битови отпадъци.  

Решен е проблемът със залежалите пестициди, с което е ликвидирана потенциалната 

опасност от евентуално замърсяване на почви и води, както и увреждане на човешкото 

здраве.  

 

5.3. Състояние на околната среда 

Наблюдението и контрола за състоянието на природните компоненти е отговорност на 

РИОСВ- Бургас.  

Замърсени речни участъци са установени по р. Айтоска, като измервателни пунктове 

има в с. Тополница и с. Поляново, където се отчита влошаване на показателите по NO3-

N. 

Състоянието на подземните води се следи в няколко участъка. При пункт 

BG2G000000NMP181 – с. Карагеоргиево и пункт BG2G000000QMP027 – с. Зетьово не 

са установени отклонения от нормата. При пункт BG2G000000QMP098-  сондаж в гр. 

Айтос се отчита превишение на нитратни йони и манган. 

На територията на общината не се извършва контрол по отношение радиационния фон. 

Изводите са на база наблюденията на областно ниво, като се отчита, че радиологичният 

мониторинг на проби от атмосферен въздух, необработваеми почви, повърхностни води 

и скален материал през 2019 г. не отчита отклонение от фоновите стойности на 

анализираните показатели.  

Наблюдението на качеството на въздуха се извършва от 4 основни станции, като нито 

една не е разположена на територията на община Айтос. Поради тази причина оценката 

за състоянието въз основа на експертни наблюдения, и така твърденията следва да се 

разглеждат като препоръки и/или допускания. Общата тенденция към намаляване на 

нивата на вредните атмосферни емисии в страната се отнася и за Община Айтос. 

Основните причини за това са преструктурирането на  промишленото производство и 

предприетите конкретни екологични мерки, като смяна на горивните бази и подмяна на 

технологичното оборудване в енергийни предприятия, инсталиране на нови или 

повишаване на ефективността на съществуващи пречиствателни съоръжения и др. Тези 

дейности водят до подобряване качеството на въздуха, като проблем все още е 

замърсяването с фини прахови частици, нивата на които са около или над установените 

норми. 
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Поради липса на значими промишлени източници в района, обосновано може да се 

допусне, че основните източници на ФПЧ10 на територията на Община Айтос са 

битовото отопление и автотранспорта. Замърсяването с ФПЧ10 от битовото отопление се 

свързва основно с високата консумация на дърва и въглища за отопление през зимата. 

Данните от досегашните проучвания на национално ниво показват, че епизодично 

наднормено замърсяване обикновено се наблюдава в населени места с над 5000 

жители. При населени места с повече от 10000 жители броят на превишенията на 

нормите значително се увеличава, а при население около 20000 жители тези 

превишения нарастват над 20-30 за година. В тази връзка, наднормени нива на ФПЧ10 

може да се очаква да са съсредоточени в рамките на общинския център гр. Айтос. 

По отношение на качеството на атмосферния въздух мерките за енергийна ефективност 

(саниране, въвеждане на нови източници за отопление), като и промяна на 

организацията на движение на автомобили в центъра на града могат да окажат директно 

влияние и да доведат до значително по-редки случаи на наднормени нива. 

При реализацията на ПИРО по отношение на компонентите на околната среда и 

опазването й, приложими ще са и мерките заложени в Програма за опазване на 

околната среда в община Айтос 2021 – 2025, както и Програма за управление на 

отпадъците на територията на община Айтос 2021 – 2025. 

 

5.4. Защитени зони и НАТУРА 2020 

Съгласно приложимото законодателство, на територията на общината има вписани  в 

регистъра на защитените зони ( НАТУРА 2000) следните зони: 

 "Трите братя"  - BG0000119  

 "Айтоска планина" - BG0000119 (обхваща и територии от общините Бургас и 

Поморие) 

 "Екокоридор Камчия-Емине" - BG0000119 (обхваща и територии от общините 

Карнобат, Руен, Сунгурларе) 

Освен зоните, включени в Натура 2000, на територията на община Айтос са 

локализирани три природни забележителности и една защитена местност, по смисъла на 

националното законодателство: 

 Природна забележителност „Находище на бодливо сграбиче” (код 160) - генгер, 

айтоски клин, ендемит от Кримския полуостров/ с площ 422 дка, обявена със 

заповед № 1799/30.06.1972 г. /ДВ.бр.59/72 г./; Категория: Природна 

забележителност, Местоположение: област: Бургас, община: Айтос, гр. Айтос; 

 Природна забележителност „Айтоска кория” (код 161) - обявена със заповед 

1799/30.06.1972 г. /ДВ.бр.59/72 г./. Категория: Природна забележителност, 

Местоположение: област: Бургас, община: Айтос, гр. Айтос; 

 Природна забележителност „Трите братя” (код 162) - скални групи с площ 1 

хектар, обявена със заповед № 1799/30.06.1972г. на МГОПС /ДВ бр.59/1972 
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г./; Категория: Природна забележителност, Местоположение: област: Бургас, 

община: Айтос, гр. Айтос; 

 Защитена местност „Хисаря” (код 370) - обявена със заповед № РД-

1007/04.08.2003 г. на МОСВ /ДВ бр.81/2003 г./; Категория: Защитена местност, 

Местоположение: област Бургас, община Айтос, гр. Айтос. 

 

 

  

Основни тенденции -  Екологично състояние и рискове 

Положителни Отрицателни 

 Изградена система от актуални 

документи за опазване на околната 

среда – програми, договори с 

лицензирани фирми за управление 

на отпадъците 

 Липса на трайни отклонения в 

качеството на компонентите на 

околната среда 

 Неизградени канализационни 

мрежи в малките населени места, 

съответно липса и пречистване на 

използваните води. 
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 Няма установени свлачища и 

срутища 

 

 

 

6. Анализ на културно-историческото наследство и потенциал за развитие 

на туризъм 

 

Културно-историческото наследство в общината, в това число градското наследство и 

природните забележителности,  не следва да се разглеждат самоцелно, а в контекста 

на тяхното споделяне с обществото. Това се случва чрез развитието на туризма, или 

чрез създаването на специфичен културен продукт. 

Доколко общината има потенциал за самостоятелно развитие на туризма, може да се 

съди както от обектите, предизвикващи значим интерес, така и от изградената 

обслужваща инфраструктура. 

Най-значимите обекти в общината, които могат да генерират посетителски интерес 

са: 

 Природните забележителности Черковна кория „Карапелит” и Айтоски генгер 

– „бодливо сграбиче” 

 Скални образувания - „Трите братя” – край Айтос,  „Казаните”,  

„Кралимаркови стъпки” 

 Археологически паметници на културата - Антично селище западно от града, 

под височината Хисар, и  Могилен тракийски некропол на 3 км. на север от 

град Айтос - местността „Балар чешма” 

 Архитектурни забележителности - Етнографски комплекс „Генгер” с алея на 

старите занаяти, Възрожденска къща „Петър Станев” – Градска музейна 

сбирка, църквата „Св. Димитър Солунски” - гр. Айтос. 

 Като елемент на движимото културно наследство изпъква ежегодния 

фолклорен фестивал „ Славееви нощи“. 

Обективният анализ показва, че тези обекти имат по-скоро местно значение, и нямат 

потенциал да привличат масовия турист. Същевременно, близостта до черноморските 

курорти създава предпоставки, част от обектите да бъдат включени във вече 

съществуващи продукти, където дестинацията „Черно море“ е водеща, но следва да 

се търси осигуряване на разнообразяване на вторичните обекти.  

В тази посока може да се използва ресурса на археологическото наследство на 

територията на общината. С ясната уговорка, че съществуващите, описани обекти не 

са изключителни нито като историческа стойност, нито като туристическа, то при 

подходящо възстановяване, експониране и социализиране е възможно те да бъдат 

добавени в пакетите на туроператорите, обслужващи черноморския регион, и да се 

ползват за разнообразяване на предлаганите туристически продукти, ако бъдат 
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изпълнени мерки по възстановяване, социализация и популяризиране на местни 

археологически паметници. 

Разработената като самостоятелен документ програма за развитие на туризма 

акцентира на това наследство, като нейните основни цели и посока на развитие са 

отразени при изготвяне на програмата за реализация на ПИРО. Самата програма, в 

съответствие с методическите указания за изготвяне на ПИРО е част от плана, и е 

представена като Приложение 6. 

Прегледът на местата за настаняване потвърждава несъществената роля на туризма 

в икономиката на общината. Функционират общо 8 категоризирани места за 

настаняване, от които само 2 са категоризирани като 3-звездни обекти, но са с 

малък капацитет. Местата за настаняване осигуряват обща леглова база от 90 легла, 

което е крайно недостатъчно за развитие на сектора. Значимостта на туризма за 

местната икономика е свързана пряко с обема реализирани нощувки в местата за 

настаняване. 

Таблица  9: Брой отчетени нощувки в местата за настаняване 2014 – 2020г. 

Година Брой отчетени нощувки 

2014 876 

2015 1013 

2016 1028 

2017 1229 

2018 1482 

2019 766 

2020 2441 

 

Макар и да се забелязва трайна тенденция за нарастване на броя реализирани 

нощувки, важността им е незначителна, ако се разгледа през показателите (по данни 

за 2020г.): 

 Средна продължителност на престой – 1,39 денонощия 

 Заетост на годишна база – 7,43% 

 % нощувки осъществени от чужденци – 6,76% (165 нощувки) 

 Дял на чужденците, ползвали настаняване в общината – 4,05% (71 лица) 

Прави впечатление, че средната продължителност на престой при чужденците е 2,32 

дни, което и може да се ползва за описание на профила на характерния турист в 

общината. Докато българските посетители имат по-скоро бизнес профил, идващи за 

кратки, но по-чести посещения, то чуждестранния посетител отделя повече време за 
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престой, но поради ниската атрактивност на обектите, броя на тези туристи е 

пренебрежимо малък. 

Културно историческото наследство следва да се опазва и развива в духа на 

създаването на специфичен културен продукт, като тук отличен пример е фолклорния 

фестивал „Славееви нощи“. Стартиран през 1968 г., той продължава да се провежда 

като инициатива на общинската администрация. Чрез подобряване на маркетинга на 

продукта, който вече може да се приеме за утвърдена марка, е възможно той да се 

развива, привлича както повече участници, така и публика, и оттам да създава стимул 

за местната икономика. 

 

Основни тенденции -  Културно-историческо наследство и туризъм 

Положителни Отрицателни 

 Фолклорния фестивал „ Славееви 

нощи“ има потенциал да стане 

част от туристическия продукт, 

предлаган през летния сезон на 

туристите от Черноморието. 

− Ниска заетост на местата за 

настаняване, следствие на 

отсъстващи или неразвити 

културни и туристически продукти. 

 

  

7. Анализ на състоянието на селищна система, жилищен сектор и 

общинската собственост  

Селищната система на общината се е развила под влияние на природо-географските 

условия, и развитието на региона в транспортно и икономическо отношение. Така гр. 

Айтос е втория по брой на населението в областта, и представлява общински център, 

с влияние и върху съседните общини.  

От останалите населени места, с. Карагеоргиево и с. Мъглен се квалифицират като 

„средни села“, докато останалите се определят като „малки села“ или „много малки 

села“.  

Оформени като територии с жилищни функции в населените места са общо 40,49 

хка., като има и места където границите по картите за възстановената собственост и 

актуалните регулационни планове се различават и следва да се отстранят. Освен това 

налични са 527,24 хка., които са извън строителните граници на населените места, 

но са определени като зони за земеделско ползване. При част от тези зони 

съществуват реални проблеми с презастрояване, вкл. и масивно строителство, 

отсъства базова техническа инфраструктура, като в същото време заради близостта 

си до Айтос, процеса на усвояване на територията тече активно.  

Регулационните планове на всички населени места в общината са налични в цифров 

вид, но е необходимо също така и изготвянето на кадастрални карти в цифров модел, 

което ще улесни управлението на процесите, свързани с територията на общината. 
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Жилищният сектор се характеризира основно с еднофамилни сгради, като част от 

многофамилните жилищни сгради са построени преди повече от 30 години, и не 

отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Те биха могли да 

се възползват на националните програми работещи в сектора, за привеждането им в 

енергийно ефективно сгради, с висок клас на ефективност. 

Голяма част от сградите, които са общинска собственост, също попадат в тази група. 

С оглед налаганата общоевропейска политика за преминаване към по-добри 

показатели за енергийна ефективност на сградния фонд, е необходимо да се създаде 

проектна готовност и да се търсят финансиращи източници за подобряване 

техническите характеристики на тези сгради.  

Стопанисването на общинската собственост е съобразно действащата програма за 

разпореждане и отдаване под наем, която се подготвя ежегодно. Съгласно нея се 

определят имоти за продан, както и такива за отдаване под  наем. Към края на 

Януари 2021 под наем за отдадени 52 търговски обекта и офиси. 

Общината от своя страна притежава и стопанисва 45 социални жилища, които са 

част от провежданата общинска жилищна политика. 37 са сключените договори за 

настаняване на крайно нуждаещи се хора в тези общински жилища. Част от тях са 

построени през 50-те години (намиращи се с квартал 53А, УПИ 1), и са изключително 

амортизирани, като по техническа оценка не подлежат на ремонт.  

Отчита се, че има недостиг на социални жилища – приоритетни групи ползватели са 

хора с ТЕЛК, и самотни майки с деца, почти няма текучество, като годишно се 

настаняват нови между 3 и 5 ползватели, останалите продължават да живеят в 

осигурените им жилища. Поддръжката на тези жилища е трудна, поради 

недостатъчния финансов ресурс, който се ползва само за осигуряване на материали, 

докато от програми за субсидирана заетост се ползва трудовия ресурс.   

В структурата на общината има няколко функциониращи търговски дружества -  

общински предприятия: 

 Генгер ЕООД – отчита слаби финансови резултати,  може да се подобри 

състоянието на хотелската част, предвидено е изграждане на посетителски 

център, необходимо е създаването на продукт, който да привлича посетители; 

 Авицена ЕООД - търговия с лекарства чрез търговски обект - аптека – генерира 

задоволителни финансови резултати, има и частично социална функция, тъй 

като работи със НЗОК, докато не всички аптеки в града предлагат тази 

възможност. 

 Айтос Автотранспорт ЕООД – осигуря междуградски транспорт в общината, 

обновен е автопарка и основно е ремонтирана автогарата, финансово 

дружеството е отчитало добри резултати, но заради ограниченията, свързани с 

Ковид-19 пътуванията са намалели драстично, което рефлектира и върху 

финансовото състояние на дружеството.  

 Медицински център ЕООД и МБАЛ ЕООД – предоставяне на здравни услуги, 

дружествата обслужват и населението на община Руен, в добро финансово 

състояние.  
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Общинските земеделски земи се отдават под наем, но част от тях е разпокъсана и 

няма интерес към тях. Основната причина обаче е, че по картата за възстановена 

собственост няма пътен достъп до тях, и пренесената информация в кадастралната 

карта е вече установена.  

Напоителните системи изградени преди повече от 50-60г. са изцяло 

нефункциониращи и реално не съществуват, като по силата на ЗСПЗЗ (Закон за 

собствеността и ползване на земеделски земи) те могат да бъдат разорани и 

приведени за ползване като обработваема земя. 

 

Основни тенденции -  Селищна мрежа и жилищен сектор 

Положителни Отрицателни 

 Системно и надеждно управление 

на общинската собственост 

 

− Недостиг на социални жилища 

− Висок дял на сградите – публична 

собственост, нуждаещи се от 

ремонт и/или модернизация 

 

 

 

8. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън 

административните й граници 

 

Връзките на общината със съседните общини имат различни измерения, зависещи 

най-вече от тяхната местна икономика. 

Главен и стратегически партньор е община Бургас, с оглед на водещата роля за 

развитието не само на областта, но и на региона. Бургас е център за търговската и 

административна дейност, там са концентрирани основните доставчиците на 

образователни, здравни и социални услуги. От друга страна, града е връзка и между 

курортите в северната и южната част на областта, така че неговото развитие е 

определящо за съседните му общини. Потенциал за сътрудничество е идентифициран 

в подобряване на транспортната свързаност, в сферата на здравеопазването, както и 

в разнообразяване на туристическия продукт, ако бъдат изпълнени мерки по 

възстановяване, социализация и популяризиране на местни археологически 

паметници. 

По отношение на селското стопанство, взаимовръзките със съседните общини Руен, 

Карнобат, Камено могат да бъдат развивани на база на териториалната обособеност 

на обработваемите земи, тъй като част от масивите попадат в двете общини, или са 

гранично разположени. В допълнение на тези предпоставки е възможността за 

създаването на местна инициативна група за периода след Септември 2023 ( 
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дотогава действа актуалната МИГ Айтос), която да се сдружи с община Руен и/или 

Камено. 

На ниво индустриално производство и преработвателна промишленост, връзките 

между общините Карнобат и Айтос могат да се развиват въз основа на транспортната 

достъпност и наличието на производствени и промишлени бази и терени. 

 

 

9. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение  

 

Не са идентифицирани големи инфраструктурни проекти с национално значение, 

предвидени за реализация на територията на общината.  

Същевременно, с предвижданията за реализация на Интегрираната териториална 

стратегия за развитие (2021–2027 г.) на Югоизточен регион е заложена финансова 

рамка, която се предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за постигане на 

поставените стратегически приоритети и специфични цели за развитие на района 

към края на плановия период. Идентифицирани са и проекти, които биха имали 

влияние върху развитието на община Айтос. 

В областта на транспортната осигуреност има предложение за изграждане на 

скоростен обходен път на град Бургас . Такъв проект, в съчетание със 

съществуващите връзки между Айтос и Бургас, и допълнен с предвидения 4-лентов 

път между двата града ще осигури още по-бърз и надежден достъп както до областния 

център, така и до разположените на юг курорти, което би допринесло за трудовата 

мобилност и доставката на местно произвеждани стоки и услуги. 

В сектора на Здравеопазване има предложения ( предстои да бъдат потвърдени от 

МЗ чрез включване в ИСТР на ЮИР) в посока: 

 Подкрепа за развитието на трансплантацията и донорството чрез закупуване на 

оборудване; 

 Създаване на нова болница и два центъра за психиатрично здраве, които ще 

обслужват населението от областта; 

 Създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване 

на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места.  

Потенциалната реализация на тези инициативи ще доведе до увеличаване 

капацитета на регионалната здравна система, и разнообразяване на услугите, вкл. и 

ще подобри достъпа до здравна грижа за хората от отдалечените населени места. 

 

10. Анализ на административния капацитет на общинската 

администрация 
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Общинската администрация се състои от следните структури при обща численост 102 

щатни бройки: 

 Кмет, заместник кметове, секретар на община, кметове на населени места, 

кметски наместници, длъжности на пряко подчинение на кмета – 26 бр. 

 Обща администрация, разпределена в една дирекция:  

o Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ - 21 

бр. 

 Специализирана администрация, разпределена в 3 дирекции и 1 отдел: 

o Териториално и селищно устройство и регионално развитие – 20 бр. 

o Финанси, бюджет и данъчно облагане – 18 бр. 

o Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт – 8 бр. 

o Общинска собственост ( отдел) – 9 бр. 

В допълнение към общината са открити още 60 работни места, свързани с чистота, 

озеленяване, зоопарк и т.н. 

Така функциониращата структура се отличава с комплексност по отношение 

покритието на отговорностите, които общинската администрация има по закон. В 

допълнение, ниската степен на текучество, и доброто кадрово обезпечаване (според 

образованието и опита на служителите) осигурява условия за качествено изпълнение 

както на ежедневните задачи, така и при провеждане на стратегически определената 

посока на развитие на общината. 

Обособена е структура за изпълнение на проекти като отдел към Дирекция 

„Териториално и селищно устройство и регионално развитие“, където се концентрира 

управлението им, в координация със специализираните звена на общината. 

В полза на администрацията, и косвено на местната общност, е продължаващото 

обучение и повишаване на професионалната подготовка на експертите от 

администрацията. Инвестициите могат да бъдат насочени към: 

 Включване на служители в програми/курсове по ключови компетентности и 

езикова подготовка 

 Провеждане / участие в специализирани обучения, свързани с естеството на 

работата; 

 Участие в мрежи и инициативи, допринасящи за подобряване на личностните 

умения и организационния капацитет; 

 Въвеждане на съвременни технологии (извън електронните услуги), които 

допринасят за по-ефективни изпълнение на задълженията. 

Що се отнася до електронните услуги, в общината са въведени 52 услуги. Отчита се 

интерес към ползването им, но и затруднение, особено от страна на по-възрастното 

население, което няма достатъчно дигитални умения. 

 

11. SWOT-анализ  

Анализът е базиран на вече установените тенденции в отделните сектори, като са 

изведени онези, които имат съществено значение за развитието на общината. 
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Заплахите и възможностите са разработени в съответствие с актуалната 

икономическа ситуация, и в духа на съвременните тенденции за развитие на 

Европейския съюз.  

 

 

 

 

Таблица  10: SWOT анализ 

Силни страни  Слаби страни 

 Отлична свързаност със съседните 

черноморски общини, вкл. Бургас; 

 Наличие на обособени промишлени 

и индустриални зони, минерални 

извори,  с потенциал за реализация 

на инвестиционни намерения; 

 Близостта до автомагистрала 

„Тракия“ осигурява възможности за 

бърз достъп на хора, стоки и услуги 

до по-далечни точки в страната, 

както и до основния икономически 

регионален център; 

 Добро състояние на основната 

образователна, културна и спортна 

инфраструктура; 

 Активно планиране на 

инвестиционната политика 

(преобладаващо със субсидии и 

безвъзмездни средства); 

 Отлично финансово състояние на 

общинския бюджет; 

 

 − Липса на значими природни 

ресурси ( изкопаеми, водни);  

− Липса на средни и големи 

производствени/преработващи 

предприятия, които да формират 

стабилна отраслова 

специализация; 

− Устойчив спад на населението, 

усилващ се през последните 

години и застаряващо население, 

с намаляващ дял на хората в 

трудоспособна възраст; 

− Недостатъчни възможности за 

професионално образование и 

обучение на територията на 

общината; 

− Ниска финансова обезпеченост 

за реализация на капиталова 

програма и инвестиционни 

намерения със собствени 

средства;  

− Остаряла и амортизирана 

водопреносна мрежа, с висок дял 

на загубите на вода, липса на 

пречиствателни съоръжения и 

канализация в почти всички от 

селата; 

− Ниска заетост на местата за 

настаняване, следствие на 

отсъстващи или неразвити 

културни и туристически продукти; 

− Недостиг на социални жилища; 
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Възможности  Заплахи 

 Проактивна политика на 

Европейско ниво, с разширени 

възможности за финансиране 

(като обхват, вид и обем); 

 Разработване на интегрирани 

проекти, основно с община 

Бургас, като регионален 

икономически център, които да 

генерират ползи на над-

общинския ниво; 

 Реализация на инициативи в 

областта на дигитализацията, 

въвеждане на съвременни 

технологии в управлението и 

производствените предприятия; 

 Подобряване на ресурсната 

осигуреност чрез съпоставяне 

нуждите на бизнеса с 

подготовката на кадрите. 

 - Задълбочаване на 

регионалните различия и 

развитието на регионалните 

центрове, без това да засегне 

периферните територии; 

- Засилване на изходящи 

миграционни потоци и 

намаляване на населението; 

- Възникване на световна 

икономическа криза, 

следствие пандемията от 

Ковид-19; 

- Липса на последователност при 

реализацията на националните 

секторни политики. 

 

 

12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от 

проведения хоризонтален социално-икономически анализ на 

районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД  

 

Социално-икономическия анализ на районите на национално ниво, изготвен от 

„Национален център за териториално развитие“ ЕАД представя промените настъпили 

в периода 2014 - 2020 г. като покрива  основни тематични направления засегнати и 

в ПИРО на община Айтос. 

Анализът е разработен в три основни части: 

1. Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по три основни 

тематични направления - урбанистичното  развитие, териториалните  аспекти на 

секторните политики, административния капацитет за провеждането им и за 

изпълнение на проекти. 
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2. Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, 

икономическото, демографското и екологичното състояние и развитие и 

инфраструктурното осигуряване на районите, областите и общините. Сред най-

сериозните проблеми са отчетени намаляването и застаряването на населението, 

което се отразява неблагоприятно върху икономическия растеж и потенциала за 

иновации, пазара на труда и социалните системи и изисква промени не само в 

социалните политики, но дори и в подходите в регионалното, пространственото и 

градско планиране; 

3. Третата част на Анализа на социално-икономическото развитие на районите в Р. 

България обобщава синтезираните изводи от първите две части и ги надгражда с 

интегриран национален профил, допълвайки базовата информация за 

актуализирането и разработването на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие от ново поколение. 

Темите в анализа на районите (демография, социално-икономическото и 

пространствено развитие) са проследени чрез ключови показатели използвани в 

ПИРО Айтос 2021-2027 г. за идентифициране на местните характеристики. 

Изводите от Анализа на районите и заключенията в ПИРО в повечето сектори 

показват еднаквост, като са отчетени приликите и разликите в развитието, както 

следва: 

1. Демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Демографската 

ситуация в страната и в общината се характеризира с продължаващо намаляване и 

застаряване на населението, намаляваща раждаемост, отрицателен естествен и 

механичен прираст. Влошен е общият коефициент на възрастова зависимост. 

Стойностите в община Айтос са по-влошени спрямо средните стойности за страната и 

за Югоизточен район; 

2. Неравномерното разпределение на населението по области в страната и в 

община Айтос ще продължи. Ако не се вземат спешни мерки за осигуряване на 

заетост и подобряване на условията на живот, ще се засили отрицателния 

миграционен баланс; 

3. Неблагоприятни са тенденциите в структурата на населението, като това в 

трудоспособна възраст (между 15 и 64-годишна възраст) намалява значително, а 

абсолютният и относителен дял на населението на възраст над 65 години нараства. 

Наблюдаваната национална тенденция е сходна с наблюдаваната в община Айтос; 

4. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение. Налице 

е нарастване на коефициента на икономическа активност и на коефициента на 

заетост както за страната като цяло, така и за община Айтос. Независимо от 

положителната тенденция през последните три години, заетостта остава около 

средната за страната. Коефициентът на безработица намалява, но е над средните 

нива регистрирани в страната. Влиянието на настъпилата пандемия през 2020 не е 

изследвано, очаква се негативните ефекти за заетостта да бъдат проявени занапред; 

5. Промяната водеща до влошаване на възрастовата структура на населението 

рефлектира върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на 

работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се 

изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда 
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необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. Изводите на 

национално ниво са валидни и за общината; 

6. Според националния анализ атрактивността на българския туризъм се формира от 

богатото културно –историческо наследство, природни ресурси, разнообразни 

пейзажи, качествени услуги и добра транспортна достъпност/свързаност. Община 

Айтос разполага с ограничени движими и недвижими културни и исторически 

ценности, но и благоприятно географско местоположение (в близост до 

Черноморието), които могат да се използват за развитие на туризма като подкрепящ 

отрасъл, независимо че към настоящия момент общината не притежава основните 

характеристики, нужни за развитие на туризма. 

7. Броят на учениците в страната намалява ежегодно с близо 1.5%. В резултат на по-

ниската раждаемост, тази тенденция е още по-ясно изразена, като общината е с по-

лоши характеристики от средните нива на национално ниво. 

8. На национално ниво, обхватът на деца в предучилищно образование е намалял 

до степен, че всяко пето дете не посещава детска градина. Местата в детските 

градини в общината са достатъчни, за да обхванат всички деца, като обаче има 

разминаване на териториален принцип между търсенето и предлагането, поради 

което е предвидено изграждане на нова детска градина в общинския център.   

9. Добре развитата мрежа от обекти на здравеопазването и осигуреният 30 минутен 

изохрон за спешна помощ на всички населени места в страната гарантират 

равнопоставен достъп до здравни услуги на населението. Здравното обслужване на 

населението на територията на общината също е добре организирано, съобразно 

установените нужди; 

10. Отчитат се увеличаващи се разходи на национално ниво в сферата на социалното 

осигуряване, подпомагане и грижа. Социалната система в общината покрива широк 

спектър от услуги, предоставени в общността и в специализирани институции за 

нуждаещите се групи от населението и ориентирани към пълноценно удовлетворяване 

на потребностите им в среда, по-близка до домашната. Застаряващото население в 

общината предполага и занапред увеличаване на нуждите от социални услуги; 

11. На национално ниво се отчитат нисък дял на населението, занимаващо се със 

спорт или друг вид физическа активност, като в община Айтос има добре развита 

спортна инфраструктура, която има частична нужда от реконструкция и 

рехабилитация; 

12. Културният календар на общината предлага разнообразни събития, в духа на 

провежданата национална политика. 

13. Добре развита е електропреносната мрежа, постигнатите позиции по целите за 

повишаване на енергийната ефективност са предпоставка за енергийната сигурност 

на страната. Изводите направени в анализа са валидни и за община Айтос. 

14. Отчита се нарастване на участието на ВЕИ в енергийния баланс на страната. 

Община Айтос има потенциал за използване на енергия от ВЕИ, като покритието на 

използваните възобновяеми източници е по-ниско от средните за страната и областта; 

15. Газопроводната мрежа в страната има нужда от развитие, докато такава в 

общината не е изградена. 

16. На национално ниво, често срещан е проблема с високия процент на загуби на 

вода. В община Айтос, загуба на вода в следствие на амортизираната мрежа е между 
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50-60%, в някои населени места и до 80%, и така общината е със сходни 

характеристики като на национално ниво. 

17. Значително по-големите количества образувани отпадъци на човек в България в 

сравнение с ЕС и ниската степен на рециклиране на битови отпадъци са посочени 

като основен проблем в анализа. Цялата територия на Община град Айтос влиза в 

обхвата на предоставяните услуги, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване. 

Битовите отпадъци се депонират директно в регионално депо за отпадъци, включващо 

съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на 

неопасни отпадъци. Общината е със същата характеристика като на национално ниво. 

18. Национален проблем по отношение състоянието на атмосферния въздуха е 

замърсяването с фини прахови частици, което е сред най-високите в ЕС. На 

територията на община Айтос няма значими местни източници на вредни емисии от 

замърсители на въздуха. Общината е с по-добри показатели за качеството на околната 

среда. 

19. Широколентовият достъп до интернет е един от основните инструменти за 

подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението и за 

преодоляване на териториалните дисбаланси в страната и в общината. 

Разпространението на широколентовия достъп позволява и прави лесно достъпни 

икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ), свързани и с преодоляване на пречките в разстоянието и 

развитието, особено на по-отдалечените населени места. Общината показва степен 

на свързаност, сходна с националните показатели; 

20. Наличието на административен капацитет в местните власти за усвояване на 

средства по оперативни програми и натрупването на инвестиции с икономически и 

социален характер, са важно условия за растежа на териториалните единици. Отчита 

се, че общината привлича все повече средства от различни финансови източници, 

което показва и повишаване на капацитета й. В това направление, оценка на 

административния капацитет на община Айтос е много добра. 

Наличието на тези взаимовръзки показва общия характер и важността на разкритите 

проблеми както на регионално, така и на общинско равнище. Това потвърждава 

необходимостта от единен подход и съгласуване на стратегическите планови 

документи на всички равнища – национално, регионално и местно, за тяхното най-

ефективно разрешаване през плановия период 2021 – 2027 г. 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027  
 

Стратегическата рамка на плана обединява всички сектори, за които местната власт 

има ключови отговорности, включва всички потенциални участници и 

заинтересовани страни, по координиран и обвързан начин. Използван е и 

интегриран подход на планиране на регионалното и пространствено развитие на 

общината, като целите и приоритетите са съгласувани, предвижда взаимодействие с 

факторите, условията и потенциала за развитие на общината, на отделните населени 

места, и отделните сектори. Като комплексен документ за развитие на територията, 

ПИРО дава основата за формулиране на секторните стратегии и обвързването им в 

една обща концепция за развитие на територията на община Айтос. 

Интегрираният подход при разработване на ПИРО на Айтос следва структурирана 

система, както в процеса на неговото разработване, така също и при неговото 

изпълнение. Такава система включва ясно определени роли и механизми за 

управление и наблюдение на плана, идентифицирани са заинтересовани страни и е 

предвидено участие на обществеността в процеса на наблюдение. Това дава 

гаранция, че плана ще доведе до реални резултати, които са подкрепени от 

заинтересовани страни. 

В същото време, Планът интегрира и глобални предизвикателства, свързани с 

околната среда и устойчивото развитие предвиждайки мерки и инициативи за 

намаляване на емисиите парникови газове, като тези мерки са съобразени с 

политиката на страната в областта на изменението на климата. В плана са залегнали 

действия свързани със съхраняването, рационалното и отговорно използване на 

ресурсите, въвеждането на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни 

технологии, както и оползотворяването и рециклирането на по-голямо количество 

отпадъци.   

Формулирането на стратегията за развитие е основано на заключенията от анализа, 

проведени срещи на местно ниво, като е търсена съгласуваност с документите на по-

горно йерархично ниво, както и с националните секторни политики. 

 

Визия за развитие 

През последните години се увеличиха предизвикателствата и заплахите в 

европейски, национален и регионален мащаб в следствие на здравната криза 

породена коронавируса, глобализацията, демографския криза, климатичните 

промени и свързания риск от възможната загуба на биоразнообразие. 
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Отчитайки предизвикателствата и настоящата ситуация, визията се стреми да отчете 

целите и желанията за бъдещето, осигуряващи възможности за развитие и 

просперитет на всички жители на общината. 

В този контекст, дефинираната визия: 

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

Община Айтос – привлекателно място за живот, работа и инвестиции 

 

Стратегическите цели подкрепят развитието на община чрез формулиране на 

конкретните и най-значими области, където подобрението ще има ефект върху цялото 

население и територия. В тяхната основа стои оптимално използване, подобряване и 

развитие на съществуващата инфраструктура, отговорно икономическо развитие 

базирано на иновации и модернизация, минимизиране на въздействието върху 

околната среда и укрепване на чувството за принадлежност чрез съхранение на 

традициите и обичаите и непрекъснато подобрение на знанията и уменията. 

Формулирани са две основни цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1. Утвърждаването на община Айтос като съществен елемент от развитието на 

Бургаски агломерационен ареал. 

 

2. Преодоляване на негативните демографски процеси, чрез продължаващо 

подобряване на условията на живот в общината. 

В съответствие с изведените цели, са формулирани 3 основни приоритета, като 

тяхната структура е определена на база покритие на нуждите, но между тях 

съществуват ясно изразени функционални връзки, поради което при прилагане на 

интегриран подход за реализация на инвестиционни намерения, мерки от 

различните приоритети ще влязат във взаимодействие и допълване. 

Приоритетите и мерките към тях ще бъдат насочени както към териториите, 

определени за зони за въздействие, така и към останалите територии. 
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ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

1. ЗА ХОРАТА (КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ) 

 

Приоритет 1 е ЗА ХОРАТА, за условията при които живеят, и услугите, които ползват. 

Той е насочен към решаване на въпроси, свързани със комфорта на обитаване в 

жилищните сгради, сигурността и достъпността в урбанизираните територии, с 

условията и качеството на предоставяните обществени услуги в сферата на културата, 

образованието, социални дейности, здравеопазване и спорт, както от местната власт, 

така и от частния сектор, където това е приложимо. 

 

 

Приоритет 1 

/ Мерки 

 

1. Подобряване условията 

на живот и отдих 

2. Развитие на 

обществените услуги и 

инфраструктура 

Обхват 

 

Енергийна ефективност на 

жилищни сгради, 

Благоустрояване на населените 

места (улична мрежа, паркови 

зони и околосградни 

пространства, детски и спортни 

площадки), сигурност, 

достъпност (паркинги и 

организация на движението), 

зоопарк и други тематични 

обекти. 

Образование, Култура, Спорт, 

Социални услуги, 

Здравеопазване, като мерките 

са за подобряване и създаване 

на обслужваща инфраструктура, 

като и за развитие на 

съществуващи услуги, 

квалификация на персонала 

 

 

2. ЗА ПРОСПЕРИТЕТ (ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ) 

 

Приоритет 2 е ЗА ПРОСПЕРИТЕТ на общината, свързан с нейното икономическо 

развитие, и възможността да използва перспективите, които предоставя близостта й 

до агломерационния център и туристическата черноморска зона. Хората вземат 

решение къде да живеят според възможностите за работа, и затова приоритета 

включва в себе си потенциала на частния сектор да генерира заетост чрез своето 

развитие, при подкрепа от общинската власт (ако е приложимо). 

 

Приоритет 

2 / Мерки 

 

1. Инвестиции в 

икономическо 

развитие 

2. Инвестиции в 

човешки 

ресурси 

3. Подобряване 

на 

свързаността 

4. Планиране и 

инвестиции 

Обхват 

 

Изграждане на 

производствени 

и логистични 

мощности, 

Повишаване 

или 

придобиване 

на образовани 

Развитие и 

поддръжка на 

общинска пътна 

мрежа, вкл. 

Подготовка и 

съпътстващи 

дейности за 

изпълнение 
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създаване на 

нови услуги, 

социализиране 

и изграждане на 

обекти за 

привличане на 

туристи, 

закупуване на 

оборудване и 

механизация, 

осигуряване на 

техническа 

инфраструктура 

до бизнес зони 

и 

професионална 

квалификация, 

осигуряване на 

заетост, 

развитие на 

ключови 

компетентности 

и дигитални 

умения 

междуобщински 

пътища 

инфраструктур

ни обекти 

Забележка – Макар, че развитието на административен капацитет на общинската 

администрация следва да се разглежда като хоризонтален приоритет, който касае 

всички сектори, с оглед структурата на плана,  такива дейности са включени в мярка 

2. 

 

3. ЗА ПРИРОДАТА (ЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ) 

 

Приоритет 3 включва инициативи водещи до човешко въздействие спрямо 

ПРИРОДАТА и обратно – влиянието на околната среда върху хората. Той касае 

качеството на водата, въздуха, почвите, и осигуряването на здравословна среда на 

живот, при запазване природните дадености и ограничаване на климатичните 

промени, вкл. и чрез използване на възобновяеми енергийни източници.  

Приоритет 

3 / Мерки 

 

1.Водоснабдяване и 

канализация 

2.Управление на 

отпадъците 

3.Климатични 

промени и ВЕИ 

Обхват 

 

Подобряване на 

водоснабдяването, 

изграждане на 

канализация и ПСОВ 

Дейности по 

оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците 

Енергийна 

ефективност в сгради 

- публична 

собственост, 

създаване на ВЕИ 
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ЧАСТ ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА 

НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

 Зоните за прилагане на интегриран подход представляват обособена териториална 

структура ( или сбор от обособени територии), със характерни черти или потенциал, 

където е възможно да се насочат целево усилия и ресурси. 

Определянето на зоните е съобразено с извършения анализ на ситуацията, и 

установения потенциал за развитие, както на местно, така и на над-общинско ниво. 

При определянето им са приложени следните условия: 

 Обособената зона притежава еднородни характеристики, които са обвързани 

с идентифицираните нужди на местното население; 

 Зоната е територия, на която са идентифицирани приоритетни проекти; 

 Зоната е съвкупност от елементи, които имат потенциал за прилагане на 

интегриран подход за развитие на територията. 

Определените зони не са приоритизирани, тъй като те са различни по своя характер, 

и има допълняемост между проектите, които биха засегнали дадена зона, и 

влиянието им върху населението, живеещо на територията на общината. 

 

1. Зона за икономически дейности, с обособени под-зони 

1. Индустриален парк 

2. Зони с възможност за промяна на предназначението 

3. Стопански двор 

4. Промишлена зона - юг 

5. Промишлена зона – север 

6. Бивш военен завод 

 

Специфика на зоната – Зоната включва в себе си 6 обособени територии, които или 

имат функция – индустриална  / промишлена зона, или са обособени като зони с 

потенциал за развитие на икономически дейности  - 1.2 (съгласно ОУП на община Айтос). 

Обединяваща характеристика на тези под-зони е съществуващата икономическа 

дейност в тях, и възможностите за нейното разширяване, съобразно наличните 

териториални ресурси.  

Аргументация за избора – демографския отлив основно е продиктуван от намаляващата 

заетост, и липсата на по-големи работодатели, които да реформират отрасловата 

структура на местната икономика. Наличните терени имат потенциал да доведат до 

създаването на нови производствени мощности, (или разширяване на съществуващите) 

и така да осигурят по-добри условия за намиране на работа в общината. 

Потенциал за прилагане на интегриран подход – в рамките на под-зоните интегриран 

подход е възможно да се прилага с участието на местна власт ( за техническа и 

довеждаща инфраструктура), икономически субекти (за модернизация на съществуващо 

производство, създаване на нови продукти, вкл. стартиране на нови предприемачески 
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идеи), обвързване на бизнеса с образователната система, и подготовка на кадри според 

нуждите на местната икономика. 

 

2. Зона със смесена обществено-жилищна функция (център на града и жилищна 

част), вкл. и градска градина, стадион, професионална селскостопанска 

гимназия, бивши военни поделения 

 

Специфика на зоната – Зоната обхваща централната част на град Айтос, жилищните 

територии, както и обособени територии, имащи пряко отношение към жителите и 

гостите на града. Общото между отделните елементи е, че това е територията където 

живее най-голяма част от населението на общината, съответно там са разположени и 

почти всички доставчици на фундаментални услуги в областта на здравеопазване, 

култура, образование, спорт и отдих, социална дейност. 

Аргументация за избора – Обособяването на зона, с разнороден, и сравнително 

нехомогенен състав е продиктувано от допълняемостта, която носят отделните елементи 

към цялото. Комбинирането на обществени функции, и техните разнообразни елементи 

на обслужване, с жилищната част позволява обособяването на територия, където 

въздействието на промените ще засегне максимален брой хора. 

Потенциал за прилагане на интегриран подход – поради включените в зоната елементи, 

интегрирания подход е приложим с участието както на местната общност ( основно за 

мерки за енергийна ефективност в много- и еднофамилни сгради), институции от сферата 

на образованието, културата, здравеопазването, общинската администрация по 

отношение благоустрояване, сигурност и предоставяне на обществени услуги. 

 

3. Зона за рекреация и отдих „Славеева река“, вкл. ЕК „Генгера“, зоопарк, вилна 

зона и язовир 

 

Специфика на зоната – зоната обхваща територията на парк „Славеева река“, и 

съседните зоопарк, вилна зона и язовир, както и етнографския комплекс „Генгера“. 

Зоната е съседна на зоната със смесена обществено-жилищна функция, но е разделена 

от нея целенасочено. Тук се очаква да се развие потенциала на територията за отдих на 

местното население, като и да се създаде среда за привличане на гости извън общината. 

Аргументация за избора – обособената територия на зоната е притегателно място за 

местното население. В резултат и на инвестиции в последните години парка се е 

превърнал с предпочитано място за прекарване на свободното време, като това не е 

ограничено за различните възрасти. Допълването на територията на парка с останалите 

елементи създава предпоставка за развитието на разнообразна среда, където успешно 

да се комбинират спорт, рекреация (функцията на язовира), природа (с образователния 

елемент на зоопарка), култура (чрез етнографския комплекс).  

Потенциал за прилагане на интегриран подход – зоната предполага бъдещо развитие 

чрез инвестиции в нейните отделни компоненти, като създаването интегриран продукт е 

приложимо за всеки един от тях, напр. съчетаването на културни и спортни прояви в 

парка, с образование и природосъобразни мерки за опазване на околната среда, и 

включването на културното наследство като инструмент за възпитание и развитие. 
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Графично представяне на обособените зони от урбанизираната градска територия е 

дадено на картата по-долу. 
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4. Зона „Селищни опорни центрове“, включва като под-зони урбанизираната 

територия на селата Тополница, Карагеоргиево, Мъглен, Съдиево и Караново 

 

Специфика на зоната – зоната се характеризира с потенциал за развитие на между-

общинските връзки със съседните общини, като се допълва и от обстоятелството, че 

селата извън общинския център имат сходни проблеми и нужди. 

Аргументация за избора – обособяване на зона извън общинския център показва 

значимостта на околните села за общото развитие на общината. При определянето на 

отделните места решаващо е броя на населението им, както и тяхната близост с 

територии на съседните общини, и потенциала за развитие на инициативи с над-

общинско значение. Така с. Тополница формира връзката със община Карнобат ( а 

оттам и с Карагеоргиево), с. Мъглен на изток свърза общината с Поморие и Бургас. 

Макар и по-малки като население, с. Съдиево също има потенциал за развитие на 

връзките с Бургас, докато Караново – с община Камено. 

Потенциал за прилагане на интегриран подход – Тъй като в зоната попада територията 

на целите населени места, то интегриран подход на въздействие е приложим при 

изпълнение на инициативи насочени към разнообразни общностни, социални и 

икономически дейности. 
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ЧАСТ IV. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

В периода 2021-2027 се отчита съществена промяна на процеса на планиране, като ще 

се насърчава разработването на комплексни, интегрирани проекти, където участие имат 

различни организации ( публични и частни, вкл. неправителствен сектор). Т.нар. подход 

на интегрирани териториални инвестиции също така подкрепя съседни общини да търсят 

възможности за инициативи, които ще имат въздействие на над-общинско ниво, или ще 

засегнат положително хората от повече от една община. 

Тези възможности са отразени и при дефиниране на проектните инициативи и идеи, 

заложени в плана за реализация, като неговата структура е съобразена с изведените 

приоритети и мерки, осигурена е комбинация между конкретни проекти и мерки, в чиято 

рамка ще се изпълняват по-малки, или все още недетайлизирани проекти. 

Програмата за реализация е базирана на извършена прогноза за потенциалното 

достъпно или налично финансиране, и цели да осигури реалистичност на изпълнението, 

при съобразяване с идентифицираните нужди. 

Източниците на финансиране на ПИРО 2021-2027 ще бъдат: 

 Собствени средства от общински бюджет 

 Републикански бюджет, вкл. целеви субсидии 

  Проекти, финансирани по различните Оперативни програми, действащи за 

периода 2014 -2020, вкл. такива в изпълнение, което ще завърши след 

01.01.2021г. 

 Европейски структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ) за периода 2021-

2027, в т.ч. 

o Програма Региони в развитие 2021-2027 (ПРР) 

 o Програма Околна среда 2021-2027 (ПОС) 

 o Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-

2027 (ПКИП) 

o Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) 

o Програма за образование 2021-2027 (ПО) 

o Водено от общността местно развитие (чрез МИГ) 2021-2023 и 

последващ период (ВОМР) 



 
План за интегрирано развитие на община Айтос 2021-2027 г. 

 

стр. 68 

 

o Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ) 

o Програми за Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) 

o Хоризонтални програми на ЕС, като Еразъм, Лайф и др. (ХП) 

 План за възстановяване и устойчивост, в т.ч. Фонд Декарбонизация (ПВУ) 

 Национални програми (НДЕФ, Красива България, ПУДООС, АЗ, МОН и др.) – 

(НП) 

 Кредити на публични и частни юридически лица (Кт) 

С оглед на периода, в който ПИРО е изготвен, списъка с потенциални източници на 

финансиране е възможно най-изчерпателен, но е възможно да бъде допълнен и с други 

източници, особено при промяна на политиката на Европейско или национално ниво, и 

при създаването на нови механизми или структури за финансиране / секторно 

въздействие. 

Самата програма за реализация е представена в Приложение 2 (Образец Приложение 1 

от методически указания за изготвяне на ПИРО) съгласно утвърден формат, като 

неделима и съществена част от Програмата за реализация са и Приложение 3 (Образец 

Приложение 1А) – Приоритетни проекти, и Приложение 4 (Образец Приложение 2) – 

Индикативна финансова таблица за изпълнение на ПИРО 2021-2027. 

 

ЧАСТ V. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ 

ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

С цел да се предотвратят най-тежките последствия от изменението на климата, 

държавите, присъединили се към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата (РКООНИК), постигат съгласие за ограничаване на повишението на средната 

световна температура на земната повърхност в сравнение с нивата от 

прединдустриалната епоха до по-малко от 2 °C. За да бъде постигната тази цел, емисиите 

на парникови газове в световен мащаб трябва да достигнат максималните си стойности 

възможно най-скоро и след това бързо да намалеят. До 2050 г. световните емисии 

следва да намалеят с 50 % в сравнение с нивата от 1990 г., след което до края на века 

да се постигне „въглеродна неутралност“. ЕС подкрепя заложената в РКООНИК цел и си 

поставя цел до 2050 г. да постигне намаление на своите емисии на парникови газове с 

80—95 % в сравнение с нивата от 1990 г. Тези високи нива на намаление са 

съобразени с по-ниските намаления, които трябва да бъдат постигнати от развиващите 

се страни. 
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Причини за климатичните промени 

Емисиите на парникови газове се дължат както на естествени процеси, така и на 

човешката дейност. Най-значимият естествен парников газ в атмосферата е водната 

пара. В резултат на човешката дейност обаче се изпускат големи количества други 

парникови газове, резултатът от което е нарастване на атмосферните концентрации на 

тези газове, а това на свой ред води до засилване на парниковия ефект и затопляне на 

климата. Основните източници на отделяни в резултат на човешката дейност парникови 

газове са, както следва: 

 изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт и природен газ) за генериране 

на електричество, в транспорта, промишлеността и домакинствата (CO2); 

 селското стопанство (CH4) и измененията на земеползването, например 

обезлесяването (CO2); 

 депонирането на отпадъци (CH4); 

 използването в промишлеността на флуорирани газове. 

Политики на ЕС 

Няколко инициативи на ЕС са насочени към намаляване на емисиите на парникови 

газове. След като постигна своите цели по Протокола от Киото за периода 2008—2012 г., 

ЕС приема като цел до 2020 г. да се намалят емисиите на парникови газове с 20 % под 

нивата от 1990 г. За да бъде постигната тази цел (която е една от основните цели, 

залегнали в стратегията „Европа 2020“), на равнище ЕС бяха определени пределни 

стойности за схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS), а с Решението за разпределяне 

на усилията бяха определени и отделни национални цели за емисиите в секторите, които 

не са обхванати от ETS. В същото време ЕС прие законодателство, насочено към 

увеличаване на дела на използваната енергия от възобновяеми източници като вятърна, 

слънчева и водна енергия, както и енергия от биомаса, и към повишаване на 

енергийната ефективност на широка гама от оборудване и домакински уреди. Освен 

това ЕС си е поставил целта да подпомага разработването на технологии за улавяне и 

съхраняване на въглероден диоксид, чрез които изпусканият от електроцентралите и 

други големи промишлени инсталации CO2 да се събира и съхранява. 

Като елемент от рамката на политиките в областта на климата и енергията, ЕС е поел 

ангажимента до 2030 г. да намали емисиите на своята територия поне с 40 % под 

нивата от 1990 г. 

Национална политика  

Действащият закон за ограничаване изменението на климата, в сила от 11.03.2014 г. 

урежда обществените отношения, свързани със: 

1. провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на 

климата; 

2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република 

България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 
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климата (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) 

(РКОНИК) и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации 

по изменение на климата (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, 

бр. 68 от 2005 г.) (Протокола от Киото); 

3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ); 

4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на 

вредни вещества и парникови газове в атмосферата; 

5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ); 

6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове (НРТКЕПГ); 

7. мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните 

течни горива и енергия за транспорта; 

8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на 

държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, 

необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на 

емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), 

наричано по-нататък "Решение № 406/2009/ЕО";  

9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ). 

Съгласно разпоредбите на закона министърът на околната среда и водите е 

компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по 

ограничаване изменението на климата, а в изпълнение на чл. 8. (1) се предвижда 

разработването Национален план за действие в областта на изменение на климата. 

На общинско ниво, общинската администрация следва да се ръководи от установените 

локални проблеми, както и да прилага общо приетите мерки. 

За нуждите на ПИРО 2021-2027 са предвидени мерки, залегнали в самия план за 

реализация (стратегически мерки), като ще продължат да се прилагат и мерки от 

обичаен, повтаряем характер ( оперативни мерки). 

Прилаганите мерки трябва да са съобразени както с националния план за действие, така 

и с програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни и с програмите 

от мерки в плановете за управление на риска от наводнения към басейновите дирекции, 

за да се осигури съгласуваност с приложимите планове и програми в областта на 

опазването на околната среда или адаптацията към изменението на климата, 

разработени на национално и областно ниво. 

Стратегически мерки (съответствие с Приоритетна ос и Мярка) 

 Насърчаване на участието в програми за повишаване енергийната ефективност 

на публични и жилищни сгради (ПО1 – М1 / ПО3 – М3); 

 Инвестиции за рехабилитация и модернизация на улични платна и настилки (напр. 

с по-голяма износоустойчивост) (ПО1 – М1); 
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 Обновление, поддръжка и оптимизация на градската водопреносна мрежа с цел 

намаляване на загубите на вода (ПО3 – М1); 

 Сертифициране на изворите с минерални води за питейни/комерсиални цели 

(ПО3 – М1); 

 Реконструкция на съществуващи съоръжения от градската отводнителна система 

с цел подобряване на ефективността и увеличаване на капацитета им (ПО3 – 

М1);; 

 

Оперативни мерки 

 Осигуряване на организационни мерки за готовност при необходим режим на 

водата;  

 Съобразяване на залесителните дейности в общината с прогнозните тенденции за 

промяна в климата до края на века (например засаждане на по-устойчиви към 

температурните промени видове; 

 Системен мониторинг на състоянието на дъждоприемните шахти с цел 

поддържане на проводимостта им; 

 Поддържане и редовно косене на тревните площи; 

 Провеждане на дератизационни, дезинсекционни и деакаризационни 

мероприятия с оглед намаляване рисковете от възникване на заболявания; 

 Проектиране на адекватни отводнителни системи при нови сгради и 

инфраструктурни обекти;  

 Периодично почистване на градските водни пътища (речни корита и канали) с цел 

да се избегне излизането на вода от коритата по време на интензивни валежи; 

 Облагородяване и поддръжка на паркове, междублоковите пространства и мрежа 

от улично озеленяване. 

 

ЧАСТ VІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана има за цел, въз 

основа на събраната обективна информация и данни, да отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики.  

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като  се 

ползват два вида индикатори - за продукт и за резултат.  

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината.  

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение 

за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво 

интегрирано местно развитие за съответния период.  
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Възприетата система от индикатори включва и двата типа, като техния брой и структура е 

съобразена с необходимостта от извършване на ежегодното отчитане на изпълнението 

на ПИРО, както и с възможността да се извърши междинна оценка, при необходимост, 

ако се търси евентуална актуализация на плана.  

За да може събирането на данни и техния анализ да се извършва от администрацията 

при приемливи разходи, е необходимо индикаторите да отговорят на следните критерии: 

  Да са приложими и съществени за измерване на целите /приоритетите/мерките, 

заложени в плана; 

 Да са проверими – необходимата информация да може да бъде набавена без 

допълнителни разходи; 

 Да са специфични към установените проблеми; 

 Да са сравними - има възможност за определяне на адекватна базова стойност. 

Ето защо, при спазване на тези условия, набора от индикатори на ПИРО на община 

Айтос 2021-2027 е сведен до няколко значими, съотнесени към целите на ПИРО, които 

отчитат въздействието на възприетата стратегия, и подходящо подбрани индикатори за 

продукт, оценяващи постигнатите конкретни резултати в определени сектори, 

представени в Приложение 5  (образец 3 от методическото ръководство). 

  

ЧАСТ VІІ. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

Принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, изпълнението и наблюдението на 

плана е стриктно заложен в комуникационната стратегия. 

Тъй като общината носи отговорност за балансиране на множество интереси, 

прозрачността при вземане на решения при реализацията на плана помага да се 

гарантира, че мотивите за тези решения са ясно разбрани от всички заинтересовани 

страни. 

Участието на гражданите сами или чрез граждански групи и други формирования /вкл. 

представители на бизнеса/ и/или чрез НПО при разработване на приоритетите за 

развитие, както и прилагания граждански контрол при последващото изпълнение са 

белег за демократичност на дадено общество, и ключов елемент на доброто управление. 

Чрез използването на различните форми на гражданско участие, общината постига 

добро управление, защото става по - прозрачна, по - отчетна, получава по - голяма 

легитимност, подобрява качеството и ефективността на приетите решения. 

При разработване и прилагане на ПИРО, водещ е „принципа на партньорство“, като 

основните причини се състоят в постигането на: 

− По-голяма ефективност на плана за развитие чрез предоставяне на информация, 

идеи и знания; 
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− По-добро изпълнение на плана чрез по-прозрачен процес на наблюдение; 

− По-ефективен подбор на проекти; 

− По-голяма легитимност и прозрачност при вземането на решения; 

− По-голяма ангажираност и активно участие на стратегическите партньори;  

− Възможности за засилване на иновациите и ученето;  

− Развитие на институционален капацитет. 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и обсъждане, 

контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и 

реалистичност на ПИРО на община Айтос.  

Принципът на партньорство в процеса на разработване на плана се приложи чрез 

консултиране и участие на заинтересованите страни– проведено онлайн анкетно 

проучване, с отговорили 77 граждани, представители на местни фирми, местна власт, 

неправителствен сектор, културни и образователни институции; интервюта с 

представители на общинска администрация, обществено обсъждание. 

Комуникационна стратегия 

Отговорни за прилагането на комуникационната стратегия и провеждане на процеса на 

консултиране на изпълнението на общинския план е общинската администрация. 

Стратегията осигурява покритие на следните основни направления: 

Информация и публичност 

Основно предизвикателството пред общинската администрация е да бъдат осъществени 

необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социално-

икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, 

наблюдението и оценката на ПИРО.  

Общината ще осигурява своевременна информация за постигнатите резултати, която ще 

бъде публикувана в сайта на общината и ще се предоставя на заинтересованите страни 

в процеса на изпълнение. Освен това, заинтересованите страни ще бъдат информирани 

за характера и същността на предприетите действия, за необходимостта и потенциалните 

ползи от извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати 

включително относно помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и 

републиканския бюджет. 

Годишните доклади за изпълнение на плана и неговите актуализации ще се публикуват 

на интернет страницата на общината, което ще бъде своевременно изпълнявано от 

страна на отговорните служители в общинска администрация Айтос.  

На ниво индивидуален проект задължително ще се залагат действия по информиране на 

обществеността, като ще бъдат съобразени и с изискванията на финансиращите 

програми, където е приложимо. Тези мерки включват публикации в пресата, поставяне 

на билбордове и информационни табели, провеждане на публични мероприятия за 

популяризиране на постигнатите резултати, интернет представяне.  

В допълнение на тези дейности общината ще провежда и целенасочена политика към 

информиране на гражданите за текущите събития и изпълнение на Плана за реализация. 

Интернет страницата на общината ще се актуализира регулярно, като предоставяната 
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информация ще осигурява прозрачност и откритост за действията по изпълнение на 

ПИРО. Ще се провеждат редовни срещи с медиите, където ще се предоставя текуща 

информация за напредъка по изпълнение на определени проекти, респективно Плана за 

развитие.  

 

  Целеви групи 

Информацията ще е насочена към:  

 широката общественост, вкл. граждани и бизнес; 

 потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти; 

 лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални 

проекти; 

 общински съветници; 

 медии. 

 

Инструменти 

 

Стратегията ще се изпълнява чрез използване на следните инструменти без да са 

ограничени: 

 Пресконференции; 

 Прес-съобщения; 

 Публикации в социални мрежи, вестници и интернет издания; 

 Информация, споделена чрез сайта на общината; 

 Провеждане на семинари и обществени обсъждания; 

 Анкетни проучвания. 
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