ОБЩИНА

АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА
АЙТОС ЗА 2020 ГОДИНА
Програмата за развитие на туризма на Община Айтос за 2020-2023 година е одобрена,
съгласно чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма от Консултативния съвет по въпросите на
туризма и приета с Решение № 76/30.04.2020г. на Общински съвет Айтос. Нейната главна
цел е постигане на устойчиво развитие на туризма в Община Айтос, разнообразяване на
туристическите услуги базирани на специфичното природно и културно наследство.
Всички включени в програмата дейности бяха пряко обвързани и с изпълнението на
Общинския план за развитие. Приоритетите и дейностите по изпълнение на Програмата са
съгласувани с Консултативния съвет по туризъм.
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма.
На свое редовно заседание, провело се на 14.04.2021г., Консултативният съвет по
въпросите за развитие на туризма на територията на общината, одобри отчета, съгласно
чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма.

І. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
По специфична цел 1. Изграждане и разширяване на техническата инфраструктура,
обслужваща туризма:
 „Авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 14 по плана на с.Мъглен, общ.
Айтос” - изпълнен;
 „Изграждане на градинка със зона за отдих върху общински терен в централната част
на гр. Айтос” – изпълнен;
 „Благоустрояване на Градска градина в кв. 63, гр. Айтос, изграждане на спортна
площадка и кът за фитнес“ - одобрен за финансиране с ПМС № 360/ 10.12.2020 г.;
 „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ изпълнява се;
 Подобряване и разширяване на пътищата, водещи до конкретните туристически
обекти и забележителности;
 Създадени екопътеки в лесопарк „Славеева река”;
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 Изработени указателни табели до „Трите братя - Айтос“;
 Приемане на Скален Феномен съвместно с Община Айтос в 100-те НАЦИОНАЛНИ
Туристически Обекта под №7а, „Трите Братя“;
 Маркиране и обозначаване на нова екопътека ,,Дрянковско Кале" с. Дрянковец и
поставяне на указателна табела с историческа информация;
 Поддръжка на Материалната База на Туристическото Дружество - строително
ремонтни дейности;
 Узаконена водата от каптажа х.ЗДРАВЕЦ край с.Тополица, според изискванията на
,,Басейнова Дирекция“ гр.Варна;
 Благоустрояване, озеленяване и поддържане на площади, паркове и зелени зони за
отдих в селата – нови градинки с детски, спортни площадки, пейки и фитнес на открито.
По Специфична цел 2. Развитие на туристическите обекти (средства за подслон,
места за настаняване, заведения за хранене и развлечения).
През отчетния период са категоризирани и прекатегоризирани 23 туристически обекта
на територията на общината, съответно:
-

20 заведения за хранене и развлечения, и
3 места за настаняване, с общ капацитет на легловата база - 39 места.

10533

1482

5 86

2018г.
Нощувки

857

8 110

6 93

2019г.

2020г.

Места за настаняване

Леглова база

Заключението, което можем да направим е, че въпреки извънредното положение в
края на 2020г. сравнено с 2018г., е нараснал броя на местата за настаняване, както и броя
на леглата и реализираните нощувки.
Ежегодно, всички хотелиери и ресторантьори, развиващи дейност на територията на
общината, които трябва да потвърдят категорията на своите обекти са уведомявани по
телефона. Съобразно сроковете, повечето от тях вече са прекатегоризирани, а други са в
процес на прекатегоризиране.
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За качеството на предлаганите услуги се извършва текущ контрол в местата за
настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на общината, както от
общинска администрация, така и от Комисията за защита на потребителите.
Проследяват се и се изпълняват стриктно всички нормативни актове, касаещи
дейността на общинската администрация в сферата на туризма.
Данните за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се водят в
съответствие с изискванията на Закона за туризма и системно се въвежда информация в
Националния туристически регистър.
През 2019 г. започна работа Единната система за туристическа информация (ЕСТИ),
поддържана от Министерството на туризма. Съгласно изискванията на Закона за туризма
всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за
гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ. Беше
оказвано активно съдействие на всички хотелиери от страна на администрацията при
регистрацията и работата им в системата.
По Специфична цел 3. Опазване и съхранение на природните и културноисторическите ресурси на общината.
Поради обявеното извънредно положение и забраната за провеждане на масови
мероприятия голяма част от заложените спортни и културни събития в Спортния и
културния календар на Община Айтос за 2020г. не се състояха или се проведоха частично,
поради наложените ограничителни мерки.
От Спортния календар за 2020 г. се проведоха следните спортни мероприятия:
 18 февруари 2020 г. - Общински кръг по лека атлетика „Лъвски скок 2020 г.”
 Февруари 2020 г. - „Ученически игри 2020” - общинско състезание по Волейбол
 Март 2020 г. - Общински футболен кръг;
 Декември 2020 г. Номинации „Спортист на 2020 г.”„Треньор на 2020 г.” и „Отбор на
2020 г.”
От Културния календар за 2020 г. се проведоха следните културни мероприятия:
 06.01.2020 г. –„ Йордановден – Богоявление” – хвърляне на кръста в река „Славеева”за здраве и берекет;
 21.01.2020 г. –„Бабинден – ден на родилната помощ” –пресъздаване на обичая в
селските читалища на Общината;
 06.02.2020 г. –Тържество, посветено на 142 години от Освобождението на град Айтос
Заупокойна молитва в памет на загиналите за освобождението на Айтос;
 14.02.2020 г.-„Ден на лозаря”- празник на ПГСС „Златна нива”;
 19.02.2020 г.–Възпоменателни прояви, посветени на 147 години от гибелта на Васил
Левски. Заупокойна молитва в памет на Апостола. Поклонение пред паметната плоча на
Васил Левски в двора на църквата „Св.Димитър”;
 25 .02.2020 г.- Конкурс „Моята красива мартеница”- Изложба;
 26.02.2020 г.- Традиционен общински конкурс за поезия и песен „Моята България2020” с участието на училищата от община Айтос;
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 28.02.2020 г.-Първо мартенски поздрав на децата от ДГ „Пролет” към общинска
администрация;
 02.03.2020 г.- Първо мартенски поздрав към възрастните хора от старческия дом от
децата на ДГ „Калина Малина” гр.Айтос;
 02 .03.2020 г.-Тържествен концерт на художествените състави на НЧ „Васил Левски1869”, посветен на 142 години от Освобождението на България;
 03.03.2020 г.- Културна програма, посветена на Трети март и честване на 142 години
от Освобождението на България –Национален празник на Република България Ритуал за
издигане на националното знаме;
 06.09.2020 г. - Съединението на княжество България и Източна Румелия – официален
празник – Общоградско тържество;
 15.09.2020 г. - Първи учебен ден – Тържества, посветени на старта на новата учебна
година;
 22.09.2020 г.-Ден на независимостта на България – официален празник;
 19-26.10.2020г.-„ Димитровден – празник на град Айтос” – празнична седмица,
посветена на родния град;
 04.12.2020 г. - Запалване на Коледната елха – Коледен детски празник;
По Специфична цел 4. Създаване на реклама и публичност на дейностите на община
Айтос в областта на туризма. Всички туристически обекти, категоризирани по Закона за
туризма, всички културно-исторически обекти и атракции и всички паметници, разположени
на територията на община Айтос, са регистрирани в онлайн базирана система на
Министерство на туризма и са публикувани на потребителския сайт на Министерството.
 Изграждане на посетителски информационен център в етнографски комплекс
„Генгер” - подадено проектно предложение;
 Проведен курс ,,Млад Пещерняк" от Пещерен Клуб ,,Чудни Скали" с цел опознаване
на Спелеологията като наука.
 Опознавателна експедиция до Румъния /КАРПАТИ/ в новооткрита пещера Понора с
цел откриване на нови части в пещерата.
 Ежемесечно ТД „Чудни скали организира походи от Активните групи с водачи на
собствена издръжка до Рила, Пирин, Средна Гора, Родопи.
Таксите от категоризиране на туристически обекти за 2020г. са общо: 8 650 лв.
Средствата набрани от Туристически данък и такси от категоризиране на туристически
обекти в Община Айтос към 31.12.2020 г. са общо: 10 533 лв.

Настоящият Отчет е приет с Решение № 243/26.04.2021г. на Общински съвет – Айтос
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