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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:
БВП

Брутен вътрешен продукт

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗРР

Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

ИСУН
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в
България
МЗ

Министерство на земеделието

МО

Междинна оценка

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

НПО

Неправителствени организации

НС

Народно събрание

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОбС

Общински съвет

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
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ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР

ОП за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОСР

Областна стратегия за развитие

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПТСБТ

Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СКФ

Структурни и кохезионен фондове на Европейския съюз

ТБО

Твърди битови отпадъци

УО

Управляващ орган

ЮИР

Югоизточен район
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Раздел I - ВЪВЕДЕНИЕ
ОПР на община Айтос е стратегически документ за развитие на общината за периода
2007 - 2013 г. Той е разработен на основание чл. 14 от ЗРР. Последваща оценка на
изпълнението на ОПР се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението
на целите и приоритетите, заложени в общинския план за развитие на община Айтос.
Съгласно приетият през 2008 г. ЗРР и последните промени в сила от 11.03.2014 г. и чл. 34 от
същия, не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на ОПР трябва да
се извърши последваща оценка. Съгласно чл. 34 на ЗРР последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Целите на тази оценка са да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР.
Фокусирана е върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и
въздействието от прилагането на ОПР на община Айтос с оглед отразяване на настъпилите
социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и на
реформата на Кохезионната политика на ЕС и първоначалните ефекти от прилагането на ОП
за България с европейско съфинансиране за периода след 2007 г.
В системата на стратегическото планиране на регионалното развитие,
Последващата оценка на изпълнените планове за развитие на общините, е елемент на
комплексна система за оценяване реализацията на основния управленски документ заключителен етап, предхождан от предварителна и междинна оценка.
Чрез последващите оценки на изпълнените общински планове за развитие се прави
рекапитулация на цялостната реализация, качеството на получените резултати и нивото
на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти.
Последващата оценка представлява формализирана методологична и институционална
рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на публични дейности, по-специално
посредством сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните средства.
Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели
води до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за
идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за
следващия програмен период.
Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените
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ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са
потвърдени предвидените цели.
Тя проучва факторите за регистрирания успех, или неуспех на намеренията за
промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и осигурената
продължителност на въздействията.
В идеалния случай тази оценка трябва да е налице по време на подготовката за
следващото програмиране, т.е. поне една година преди датата на приключване на
Общинския план за развитие
В действителност, за да могат въздействията да получат осезаемо материално
изражение, са необходими поне две-три години след края на периода на
програмиране.
Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в
планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което
основните цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране,
изпълнение и отчетност. Оценката е от важно значение, за да се идентифицират
тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се направи
връзка между действията и променящите се условия, да се отговори на новите
предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене.
Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не
изключва друга.
Последващата оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Айтос
за периода 2007-2013 г. е изготвена от водещ експерт, съгласно Договор с Община
Айтос.
Оценката е изготвена, в съответствие с изискванията на Закона за регионалното
развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането на закона за регионалното развитие
(ППЗРР).
Планирането и управлението на територията трябва да се разглежда като единен
и непрекъснат процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически
обоснована интегрирана система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите и
съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея
ресурси и потенциали. Този процес е цикличен и в него изключително важно
значение имат механизмите за мониторинг и контрол, чрез които се отчита
постигнатото, осъществяват се необходимите корекции в предприетите политики,
осигурява се необходимата публичност на процеса. Част от тази система е и
задължителната последваща оценка на стратегическите и плановите документи и в
частност на общинските планове за развитие.
Законът за регионалното развитие (ЗРР) от 2008 г. променя Общинските планове
за развитие от дългосрочни в средносрочни и ги изравнява по времетраене с
програмния период в ЕС. Освен това, ЗРР разпорежда, че не по-късно от една година
след изтичане на тяхното действие, трябва да бъде осъществена последваща оценка.
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Последващата оценка има голямо значение и за дейностите по подготовка на
следващия стратегически документ - ОПР 2014-2020.
Оценяването на плана за развитие е процес, свързан с подобряване на опита на
администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики в
областта на планирането и управлението на територията. Тя има важно значение, за
да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат
поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на
новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния
капацитет на администрацията.
Обща характеристика на община Айтос
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.

Географско положение на община Айтос (населени места и граници на землища)

В административно-териториално отношение, община Айтос граничи само с
общини от бургаска област, като на Север, същата, граничи с община Руен, на Запад с
община Карнобат, на изток с община Поморие, на юг- с общините Бургас и Камено.
От гледна точка на стратегическите предимства на територията на община
Айтос, с най-голямо значение за нейното развитие се явява географската близост и
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транспортно-комуникационната свързаност с икономическия и административен
център на Югоизточния район от ниво 2 и област Бургас - гр. Бургас. През територията
на общината преминава трасето на първокласен път I-6, който преди пускането в
експлоатация на магистрала „Тракия“ играеше ролята на основната транспортна връзка
на столицата и Западната част на страната с Южното Черноморие и град Бургас. Днес
тази връзка има дублиращи на магистралата функции, както и роля на интегратор
между вторичните опорни центрове на общините от Северната периферия на
Югоизточния район и Бургаска област. Общинската територия има и две не помаловажни роли от тарснпортно-комуникационна гледна точка - през нея минава
трасето на Айтоския проход, който макар и с локални функции, свързва Югоизточния
район със Североизточния район. От друга страна, територията на общината има
потенциал да извършва допълнително преразпределение на пътникопотока към района
на Слънчев бряг, което особено през летните месеци се явява проблем, натоварващ
функционирането на транспортно-комуникационната система на гр. Бургас.
Географското положение и добрата транспортна обвързаност на общината с
гр. Бургас, фактически предопределят включването на по-голяма част от територията й
като част от агломерационния ареал на Бургас, което от своя страна открива добри
възможности за подобряване на общественото обслужване и привличането на
инвестиции.
Територията на община Айтос е сформирана от землищата на 17 населени места
(16 села и един град), които формират територия с обща площ от 402,9 кв.км и с
население от почти 29 хил. души (28 887 към края на 2011 г).
Природно-географска характеристика
Специфичното разположение на територията на община Айтос в рамките на
Югоизточните части на страната предопределя сравнително разнообразния релеф,
който в морфоструктурно отношение е формиран вследствие на доминацията на
масивите на Източна стара планина и нейния преход към Айтоското поле, което
формира периферията на Бургаската низина. Благодарение на това съчетание
територията на общината се поделя на две ясно обособени части - Северна, където
доминира структурата на сравнително ниската Айтоска планина, която плавно
преминава към Айтоското поле на Бургаската низина, която се отличава със
сравнително „плосък“ релеф в южно направление и хълмист в централните части на
общината.
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Среден наклон на склона

Тази обща специфика на релефа ясно личи от наклоните на склона (фиг. 2.),
формирани в рамките на общината, като в голяма степен предопределя характера на
транспортно-комуникационните връзки, както и аграрния профил и специализацията
на отделните части на общината. Северната хълмиста част е заета предимно от трайни
насаждения (основно лозови масиви), докато в южната доминират зърнените и
техническите култури.
Територията на общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми, като
основно се добиват материали за строителната индустрия. Динамичната геоложка
история на Айтоска планина е формирала разнообразен скален строеж на структурата,
която включва
варовици, песъкливо-глинести мергели, мергелни варовици и
пясъчници от южноселската група, както и горнокредни вулканити и андезити и др. На
тази основа са развити редица кариери за добив на трошен камък за пътното
строителство, както и някои находища за облицовъчен материал. Със своите
естетически качества е известен т.нар. Айтоски камък, който обаче се добива в малки
количества.
Климатът на общината е преди всичко с характеристиките на
преходноконтиненталната климатична област на страната, като в най-източните и
части осезателно се чувства и Черноморското климатично влияние. Средната годишна
температура е около 12,5°С, средната януарска – 2,1 °С, средната юлска – 22,4 °С, а
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средното годишно количество на валежите – 529 мм. Минимумът на валежите в
общината е през август, максимумът – през ноември-декември.
По отношение на водите, общината не се отличава с особено значими водни
ресурси, като причината за това са и сравнително малкото валежи. Маловодната фаза
на реките е през юли-октомври, а пълноводната– през периода декември-април.
Основно територията се отводнява от р. Айтоска и нейните притоци, като същата
принадлежи към Черноморската отточна област, като формира водосбор от около 300
кв. км. Ниските валежни количества и високите летни температури са причина за
сравнително чести засушавания, което е предопределило изграждането на сравнително
гъста мрежа от микроязовири (средно с 50-80 дка площ), които се използват основно
за напояване.
Специфичният геоложки строеж на територията на община Айтос е
предопределил формирането на находища на минерални води - топли и студени, които
обаче към настоящия момент не са усвоени ефективно, без необходимата
инфраструктура за тяхната експлоатация.
Почвените ресурси са типични за региона и са представени от два основни типа
почви - канелени горски и алувиални, и алувиално-ливадни. Предимно в южната част
на общината, в Айтоското поле се срещат и типичните за Бургаската низина смолници.
Почвеното разнообразие, в съчетание с особеностите на релефа, предопределя в
северната част да се залага предимно на трайни насаждения, докато в южната и
югоизточна част на общината преобладават предимно зърнени и технически култури.

Раздел II - МЕТОДОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОЦЕНКАТА.
1.Нормативна база.
1.1.Закон за регионалното развитие
Съгласно чл.9 от ЗРР, Общинският план за развитие е част от системата
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
поради което, неговото изпълнение, според разпоредбите на чл.30, подлежи на
наблюдение и извършване на оценка за отчитане на резултатите, които допринасят за
регионалното развитие.
По силата на чл.34, ал.1 от ЗРР, за изпълнението на документите за
стратегическо планиране се извършва последваща оценка, не по-късно от една
година, след изтичането на периода на тяхното действие.
Съдържанието на Последващата оценка, по текста на ал.2 от същия член,
трябва да включва:
1.оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
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2.оценка на общото въздействие;
3.оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4.изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.
Член 37, ал.1 гласи, че стратегиите и плановете, както и документите, свързани
с действията на съответните органи по тяхното изработване, одобряване,
приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена
информация.
1.2.Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Едно от условията и основа за изготвяне на Общинския план за развитие за
следващия планов период, по смисъла на чл.38, ал.1 от ППЗРР, са резултатите от
Последващата оценка.
Именно такава е ситуацията, в случая с разработването на следващото издание
на основния управленски документ за втория програмен период 2014-2020 г.
Съгласно Чл. 42, ал.1 Кметът на Общината внася за обсъждане и одобряване от
Общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на
изпълнението на общинския план за развитие.
Съобразно чл. 91, ал.6 от ППЗРР, годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне
на Последващата оценка на изпълнението.
1.3.Закон
за
администрация.

местното

самоуправление

и местната

Чл.21, т.12. Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и
планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за
развитие на местните общности
1.4.Закон за администрацията.
Чл. 33а. В изпълнение на стратегическите цели, органите на изпълнителната
власт поставят ежегодни цели за дейността на съответната администрация и
осъществяват контрол за тяхното изпълнение.
1.5.Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и
планове за регионално и местно развитие на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството от 2009 г.
1.6.Методически указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството от 2011 г. за разработването на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионалните планове за
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развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областните стратегии за развитие
(2014-2020 г.) и Общинските планове за развитие (2014-2020 г.) -Част V „Общински
план за развитие за периода 2014-2020 г.” и приложения.
1.7.Наръчник за прилагане,
законодателство в България – 2009 г.

мониторинг

и

оценка

на

политики

и

2.Административна рамка.
Изготвянето и приемането на Последващата оценка на изпълнения ОПР (20072013 г.) е процес, който се осъществява в институционална среда, включваща участие
на следните страни:
•Кметът

и

администрацията

на

Община

Айтос

с

отговорностите на местната изпълнителна власт.
• Консултант, като изпълнител на услуга по договор.
•Общински съвет Айтос с отговорностите на местната законодателна власт.
•Органи, организации и институции от държавния, обществения и частния
сектор, като заинтересовани страни.
3.Информационно осигуряване.
Необходимата информация и данни по изготвянето на Последващата оценка на
изпълнения ОПР (2007-2013 г.) са осигурени от администрацията на Община Айтос.
Основата за изготвяне на Последващата оценка е Междинната оценка за
изпълнение на Плана за развитие на Община Айтос за периода 2007-2013 г.
За пълнота на извършения анализ са включени и всички подчинени на ОПР
документи - стратегии, програми и планове за развитие на секторни политики, в
порядъка на тяхната отчетност.
Направен е преглед и на допълнителни документи, които имат принос за
очертаване на по-детайлна картина, под формата на изследвания на „терен”с
ограничен обхват.
4. Методи за оценка.
За изготвяне на последващата оценка са използвани следните методи:
• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни
източници;
• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки
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и изводи;
• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и
се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на
заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и
други;
• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база
на сравнението се правят изводи и препоръки;
• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен
синхрон в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за
изпълнение на ОПР;
• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в
ОПР към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на
линии на равнината.
За горепосочените ключови индикатори е поискана информация от Община
Айтос.
Редица теми, изложени по повод оценката на въздействието, Предварителната
оценка или Междинната оценка, се отнасят и до Последващата оценка.
Последващата оценка на ОПР предоставя независимо мнение относно
вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените
цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите
приоритети за изпълнението им и адекватността на предприетите действия за
реализацията им, да представи препоръки за адаптиране и модифициране на ОПР на
базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на
целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на
резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на
решения, свързани с актуализацията на Общинският план за регионално развитие и
подготовката му за следващият планов период.
В процеса на изготвяне на оценката, консултантът беше воден от следните
основни принципи:
Общите принципи на ЕК за осъществяване на оценки:
•

Получаване на подкрепен с доказателства и методологическия коректен анализ
на резултати;

•

Гарантиране на безпристрастност на оценъчния процес и на неговите резултати;
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•

Активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката
и прилагането на методологическия инструментариум;

•

Възможност за обратна връзка и инкорпориране на коментарите за качеството
на методологическата рамка и оценъчните резултати от страна на Възложителя;

•

Съответствие на дизайна със спецификата на поръчката, изискванията на
Възложителя и стандартите на ЕС за извършване на оценка;

•

Прилагането на изискванията на основните хоризонтални политики на ЕС.
Принципи на разработваната методология

Разработената методология на оценката е комбинация от свързани по между си
методи и оценъчни техники. В своята съвкупност този методологически
инструментариум послужиха за:
-структуриране на оценъчния процес на последователност от взаимосвързани
етапи;
-събиране на информация, релевантна към поставените въпроси и търсените
резултати от оценката;
-анализиране на първичната информация;
-подпомагане на формулирането на оценъчните съждения.

Приложими методи
Характерът на процедурите по оценки на стратегическите документи в
областта на регионалното развитие естествено налага като водещ метод за
оценка Експертния метод, който се основава главно на експертизата и опита на
екипа от оценители. За да се балансира субективността на този метод, в процеса на
работа са използвани редица други методи и аналитични техники, по-важните от
които са поместени по-долу.
Метод "Преглед и инвентаризация на документи"
Този метод се базира на информация за характера на процесите и качеството
на изготвяните продукти/компоненти на стратегическия документ. Чрез активната
подкрепа от Възложителя и прилагането на горепосочения метод, беше събрана,
анализирана и класифицирана цялата налична документация, свързана с процеса на
програмиране и подготовка на ОПР и неговото изпълнение.
Резултатите от прегледа на документите бяха съществен източник на
оценителни заключения.
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Използваните като минимум документи и информационни източници
включват:
Общински план за развитие на Община Айтос 2007 - 2013 г., както и
нормативните документи на общината, свързани с тематиката на дейностите;
Отчети, доклади и др. документи, събрани от отделни институции;
Статистика, работни и др. документи, събрани от отделни институции;
Предишни материали за социално икономическата ситуация в общината;
Официални статистически издания.
Методи на качествения анализ
Тази група методи са широко използвани при набирането и анализа на
информация, използвана за извършване на мониторинг и/или оценка на публични
политики, програми и проекти. Техните предимства са най-вече свързани с ниската
себестойност на проучвателния процес, сравнително простата като структура
добивана информация, която обаче е богата на детайли и нюанси.
Чрез качествените методи бяха събирани становища и оценки за процеса на
прилагане на стратегическата рамка на ОПР на община Айтос. Информацията беше
използвана за прецизиране на изучаваната проблематика и дефиниране на хипотези.
Изпозлвания качествен метод е интервю.
Количествени методи и статистически анализ
В процеса на изготвяне на оценката на ОПР на община Айтос, бяха събрани
големи количества данни, които бяха обработени и интерпретирани чрез коректни
статистически инструменти.
Оценка на изпълнения ОПР 2007-2013 г. в контекста на изискванията на
Закона за регионалното развитие:
o Оценка на общото въздействие на изпълнения План за развитие на
Община Айтос.
o Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при
изпълнението на Общинския план.
o Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите
от изпълнението на Общинския план за развитие.
o Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие през следващия програмен период.
При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ.
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Последващата оценка на Общинския план за развитие на община Айтос
премина последователно през следните етапи:
 ПРОУЧВАНЕ: Проучени бяха основните планови и стратегически
документи – Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г., Областната
стратегия за развитие 2005-2015 г. на област Бургас, Междинна оценка на областна
стратегия за развитие на област Бургас 2005 – 2015 г., Доклад за резултатите от
междинната оценка на Регионалния план за развитие на югоизточен район от ниво 2 за
периода 2007-2009 г., Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за
развитие на югоизточен район 2010-2013 г. Беше събрана базова информация и
статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска администрация Айтос, Териториално статистическо бюро - гр. Бургас, Дирекция „Бюро по труда” Айтос, Общинска служба „Земеделие и гори” - Айтос и Информационна система за
управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския
съюз (ИСУН). За целите на проучването бяха използвани справки, анкети и събиране
на информация в Интернет. Проведени бяха срещи и консултации с Община Айтос.
 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Извършен е подробен анализ и
оценка на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението
на целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на
отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи,
обобщения и препоръки.
 СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителният етап, свързан
със съгласуване на направените констатации с Общинска администрация - Айтос.
Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията са
взети под внимание и са включени в доклада.
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РАЗДЕЛ III
ДОКЛАД ОТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА
АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА
ОБЩИНА АЙТОС

Община Айтос е основна административно-териториална единица, в която се
осъществява местното самоуправление. Общината е обособена с Указ № 2294 на
Държавния съвет на Република България от 26.12.1978 г
Общината обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на Айтоска
река с обща площ 402,866 кв.км. Намира се в административните граници на Бургаска
област в Югоизточен планов регион.
В състава на община Айтос са включени 17 населени места: 16 села (село Черна
могила, село Черноград, село Чукарка, село Дрянковец, село Карагеоргиево, село
Караново, село Лясково, село Мъглен, село Малка поляна, село Пещерско, село Пирне,
село Поляново, село Раклиново, село Съдиево, село Тополица, село Зетьово) и един
град - Айтос, които е административен, икономически и културен център. Населението
на община Айтос е 28 687 души, а гъстотата й е 71 човека/ км2. Населението в
градовете е 20 016 души, а в селата 8671. Кметствата в общината са 11 от населените
места, а останалите 5 са кметски наместничества.

Основни показатели на община Айтос по статистически зони, статистически райони,
области и общини към 01.02.2011
ПлощСтатистически
кв. км.
зони,
статистически
райони, области и
общини

Население Гъстота на Населени
Градове - Села
населението места
- брой
- брой
брой
човека/км2

България

111 001.9 7 364 570

66

5329

253

5076

Югоизточен район

14 647,7

1 078 002

74

689

40

649

Област Бургас

7 748,1

415 817

54

255

20

235

Община Айтос

402,9

28 687

71

17

1

16

Основни показатели на община Айтос по статистически зони, статистически райони, области
и общини към 01.02.2011

Природните дадености обуславят развитието на интензивно земеделие и
животновъдство. Произвеждат се главно зърнени и зърнено-фуражни култури. Има и
традиционни масиви от трайни насаждения – лозя и овощни градини. Отглеждат се и
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технически култури – предимно тютюн и слънчоглед.
Община Айтос е важен транспортен възел. През общината минава първокласен
шосеен път и ж.п. линията София-Бургас. Отстои на 30 км от най-голямото
пристанище на Черно море и Летище Бургас.

Релеф
Община Айтос е разположена в източната част на Република България. Макар и
малка по размери, тя притежава разнообразен релеф. Северните й части по цялото
протежение изток-запад са заети от южните разклонения на невисоката (до 700 м)
Айтоска планина. Склоновете й постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на
места преминават в разлети хълмове. Последната й разклоненост завършва с теренни
гънки, сливайки се с равнината - южно от гр. Айтос. Планинските склонове са
прорязани от множество дерета. Южната част от общината е заета от Айтоското поле,
което е периферна част на Бургаската низина. Разположено е на кота от 60 до 100 м с
лек наклон към р. Айтоска, която води началото си от р. Дермендере, извираща на 10
км североизточно от града.
Климат
Община Айтос попада в преходноконтиненталната климатична област. Найизточните й части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава
със специфична проява на ветрова циркулация. Средногодишните температури са
12.2оС. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности – найвисоката измерена абсолютна максимална температура достига 42оС (август), а найниската максимална достига –22.1оС (януари и декември).
Почви
Разпространени са два основни типа почви - канелени горски и алувиални и
алувиално-ливадни. На отделни петна се срещат хумусно-карбонатни и черноземни
смолници.
Минерални ресурси
Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на много
места, макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов характер. При
това варовиците обикновено са размесени с мергели, пясъчници, конгломерати и
шисти, които най-често се срещат край леглата на доловете и реките.
Този геоложки строеж определя наличието на множество находища на нерудни
изкопаеми и инертни материали. Те имат широко разпространение и показват
еднообразие по състав и стопанско предназначение.
Някои от тях са с регионално значение, други са предпоставка за развитие на
някои промишлени дейности с локално значение, както и за задоволяване нуждите на
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стопанството. Широко известен е така нареченият айтоски камък, който представлява
сиенит с наситенозелен цвят. Използва се за вътрешна облицовка на сгради.
Находищата от глина имат локално значение. Използват се за производството на
тухли и керамични изделия. В миналото особено добре е било развито грънчарството
Водни ресурси
Община Айтос е бедна на повърхностни води. Причина за това са оскъдните
валежи – 540 мм годишно, геоморфоложката структура и скалният състав на
геоложката структура, която допринася за губене на водите в карстовите образувания.
Територията се отводнява от р. Айтоска и притоците й. Влива се в Бургаското
езеро. Общата й дължина е 32.5 км с водосборна площ 304.7 кв. км. Има непостоянен и
невисок воден режим, който се влияе силно от годишния валежен режим. Зимните
валежи, част от които са във вид на дъжд, обуславят големия зимен отток – 42 %.
Пролетният отток се дължи на снеготопенето и пролетните валежи. Сравнително
високите летни водни стоежи се дължат на валежните количества през лятото. Заради
високите изпарения през лятото и честите засушавания на много от притоците на р.
Айтоска има изградени микроязовири (43 язовира средно с 50-80 дка площ), които се
използват за напояване на селскостопанските земи и за рибовъдна дейност.
Община Айтос е богата на минерални води - топли и студени. Повечето от
минералните извори и сондажи имат лечебни свойства, но нямат изградена материална
база, в която да се правят съответните процедури. Най-големите сондажи се намират на
територията на селата Съдиево и Поляново.
Възможности за използване на минералните води на територията на Община
Айтос според физико-химичните им качества:
• за лечебни цели;
• за питейни нужди - особено перспективен е сондажът при с. Съдиево, който
предлага възможности за бутилиране;
• за хигиенно-битови нужди;
• за оранжерийно производство и зеленчуци.
Флора и фауна
Във флористично отношение районът на Горско стопанство - Айтос, който
обхваща общините Айтос и Руен, попада в пояса на равнинно-хълмистите дъбови гори.
Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от дъбови
насаждения с единични и групови участия на габър, източен бук, липа, явор, бряст,
ясен, мъждрян, топола, върба, елша, келяв габър и др., се срещат разнообразни билки,
които имат стопанско значение. В района са разпространени тетра, шипка, трънка,
глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, бял равнец,
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жълт кантарион, мащерка, липа, орех. Те намират приложение във фармацевтичното
производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение имат
манатарката и пачият крак.
Макар и невисока, Айтоска планина е с богат фаунистичен състав. От
бозайниците се срещат благороден елен, сърна, дива свиня, заек, гризачи (катерица,
лалугер, полска мишка, сив плъх, съсел и др.). Най-често срещаните хищници са –
чакал, лисица, дива котка, белка, златка (защитен вид), невестулка, черен пор, язовец.
Влечугите са представени от костенурка (блатна, шипобедрена, шипоопашата защитени видове), гущер, усойница, пъстър смок, змия медянка и др. От птиците са
разпространени ястреб, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар,
сова (защитен вид), улулица, бухал, кукумявка и др.

Горски ресурси
Пасищата заемат 49 117 дка. от Горския фонд, което е 1.1 % от общата площ на
Горско стопанство - Айтос.
Преобладаващи дървесни видове сред горите със стопанско предназначение са
черен бор, бял бор, благун, цер, зимен дъб, космат дъб, източен бук, габър, липа,
акация.
Гори със специално предназначение на тероторията на община Айтос са:
• Защитни ивици край шосето Айтос - Провадия;
• Лесопарк „Славеева река” - зелена зона;
• Курортни гори при с. Тополица;
• Нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност.
Поземлени ресурси
Общата площ на Община Айтос е 402 866 дка, което представлява 2,7 % от
територията на Бургаска област. В площта се включват:
•

Земеделски фонд;

•

Горски фонд;

•

Фонд “Населени места”;

•

Територии за транспорт и инфраструктура;
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•

Водни течения и водни площи;

•

Територии за добив на полезни изкопаеми и депа;

•

Други терени (3 964 дка).

Земеделският фонд заема площ от 297 068 дка, което представлява 73,73 % от
територията на общината. Обработваемата земя във фонда заема 225 310 дка или 75,84
%. Най-много обработваема земя има в землищата на гр. Айтос, с. Караново, с. Пирне,
ОСС – Айтос, с. Черноград, а най-малко в землищата на селата Зетьово, Раклиново,
Черна могила и Поляново. Необработваемата земя в земеделския фонд заема площ от
71 758 дка или 24,15 %.
Горският фонд заема площ от 82 485 дка или 20,47 % от територията на
общината. Горските пасища са 10,70 % от фонда (8 833 дка).
Територията на фонд ”Населени места” е 12 346 дка или 3,06 % от територията
на общината. От площта на населените места 9 197 дка са обработваема земя, като
нивите заемат площ от 6 411 дка, а трайните насаждения – 2 786 дка.
Необработваемата земя заема 3 149 дка от фонда. Застроените площи са 1 116
дка или 9,04 % от фонда. Улиците, площадите и ж.п. линиите заемат 11,23 % от
селищните територии и са с обща площ 1 387 дка. Водните площи са 26 дка;
озеленените площи 443 дка и др. терени - 177 дка.
Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 2 456 дка от общата площ на
общината. Към тях се включват: ж.п. линии и съоръжения, заемащи 534 дка;
Републиканска пътна мрежа – 1 135 дка; местни и ведомствени пътища,
представляващи 782 дка от разглежданите територии и надземни проводи и инженерни
съоръжения – 5 дка.
Водните течения и водните площи в община Айтос заемат площ от 4 430 дка. От
тях реките обхващат 506 дка; язовирите, водоемите и каналите заемат площ от 3 860
дка, а блатата и мочурищата - 64 дка.
Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа, представляват 117 дка от общата
площ на общината. Депата за кариери и рудници заемат 27 дка, а депата за битови
отпадъци – 90 дка.
Културно-историческо и архитектурно наследство
Историята на Айтос, едно от най-древните селища, известни още от епохата на
траките, обхваща няколко хилядолетия. Всички археологически находки, разкрити
около града, показват, че началото на съществуването на селището започва 5 хиляди
години преди новата ера.
Намерените около местността "Мангалята" и "Баалар чешма” върхове на копия,
битова и декоративна керамика, оброчни плочки с изображение на тракийски конник и
други останки ни показват тракийския период на града. Градът влиза в пределите на
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българската държава по времето на хан Тервел.
Крепостта Аетос е играла важна роля в отбранителната система на българските
земи срещу набезите на татари, авари и кръстоносци. През 1378 г. градът е превзет от
войските на султан Мурад.
През време на руско-турската война (1828-1829г.) легендарният генерал Дибич
Забалкански превръща града в опорен стратегически пункт. След Одринския мир през
1829 г. много от жителите му се изселват в Бесарабия.
През Възраждането населението участва активно в национално-освободителните
борби. Васил Левски организира в града революционен комитет. След Освобождението
Айтос се утвърждава като оживен търговски център, по-голям от Бургас. Тук се
провежда голям панаир. Открива се и първото девическо земеделско училище в
страната.
Историческите обстоятелства са предпоставка за значителен брой мюсюлмани
сред жителите на града, поради което град Айтос е център на мюфтийство.
Наличието на културно-исторически обекти са предпоставка за развитието на
културен туризъм. Архитектурно-етнографският комплекс “Генгер” допълва
колоритния образ на града. В Алеята на старите занаяти град Айтос е съхранил
традиционните за региона занаяти, практикувани от айтоските майстори – грънчарство,
медникарство, дърворезбарство и др.
Културните традиции на Айтос пази и продължава вече 130 години градското
читалище “Васил Левски”. Ежегодно в гр. Айтос се провеждат традиционните
фолклорни празници “Славееви нощи”. От 1996 г. те получиха статут на детски
конкурс, който открива и налага млади таланти в народното песенно и музикално
изкуство.
Природни забележителности: Бодливо сграбиче – рядък растителен вид; Айтоска
кория – защитена природна забележителност; Причудливи скални образования: “Трите
братя” – с формата на сфинксове, “Кралимарковски стъпки” – вдлъбнатини в скалите,
наподобяващи гигантски стъпки, “Свинската глава”, “Костенурката” и др.
Археологически забележителности: Праисторическа селищна могила; Тракийски
надгробни могили; Антично селище в местността “Старият град”; Антична крепост
“Аетос”.
Паметници на културата: Църквата “Св. Влм. Димитрий”; Джамията в центъра
на града, строена през 1435 г.; Параклис-костница “Св. Димитър”; Възрожденска къща
“Петър Станев” с музейна сбирка и Художествен салон, Читалище “Васил Левски”,
създадено през 1869 г и Зумпаловата къща, строена през 1901 година.

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СТОПАНСКИЯ СЕКТОР
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Развитие на стопанския сектор
Община Айтос е една от големите селски общини в България. Тя е аграрно-промишлен
център с регионално значение. Икономиката на общината се характеризира с
преобладаващ дял на селското стопанство и свързаната с него преработвателна
промишленост. Отрасловата структура на стопанския сектор се определя от:
• Хранително-вкусова промишленост;
• Текстилна промишленост;
• Дърводобив и дървопреработвателна промишленост;
• Селско стопанство;
• Транспорт и съобщения;
• Търговия и услуги;
• Строителство;
• Туризъм.
Икономическата база на общината е разположена в западна промишлена зона на
площ около 900 дка. Зоната е много добре комуникационно обезпечена, както по
отношение на ж.п. съоръжения, така и от проведените комуникации с оптимални
габаритни размери. В зоната са изградени електропреносни мрежи, като по този начин
не се създават проблеми дори и за новостроящи се мощности. Водоснабдяването на
предприятията е принципно решено, но ще трябва да се изгради система за
водоснабдяване с промишлени води.
Негативно влияние върху цялостното функциониране и начина на работа на
промишлеността на община Айтос оказват икономическите последствия от прехода
към пазарна икономика на национално ниво. В периода преди началото на реформите
общината се отличава със сравнително разнообразна икономическа структура. Налице
са отрасли като електротехническо машиностроене, производство на оборудване и
машини
(включително
и
специализирана военна
продукция),
добивна,
дървообработваща, хранително-вкусова и шивашка промишленост.

Проведените реформи са съпътствани от редица негативни тенденции – загуба на
традиционни
пазари,
липса
на
инвестиции
за
обновление,
ниска
конкурентоспособност, недостатъчни управленски способи в условията на
либерализиран пазар, ограничени възможности за кредитиране. Частният сектор не се
оказа фактор за заетост и растеж на икономиката поради бавното преструктуриране.
Принадената стойност се генерира предимно в отраслите на промишлеността, селското
и горското стопанство, макар преобладаващата част от регистрираните на територията
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на общината фирми да са в сферата на търговията и услугите.
До 1999 г. на територията на общинския център функционират около 30
предприятия от различни отрасли, като преобладават тези от хранително-вкусовата
промишленост. Днес 25% от предприятията са прекратили дейността си, 35% работят
сезонно или периодично (и то с малък капацитет), а останалите 40% работят
целогодишно с капацитет до 30% от мощностите си.
Тенденцията за развитие на конкурентността на промишлеността в общината е
продиктувана от настъпилите структурни промени в икономиката на страната и
установяването на пазарни условия. За достигането на необходимото ниво се налага:
• увеличаване на инвестициите за подобряване на материално-техническата база
на предприятията;
• диверсификация на производството;
• повишаване качеството на производството с оглед постигането на заложените
европейски стандарти.
•
Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика в общината е
пряко свързано с осъществяването на сътрудничество с други предприятия (местни и
чуждестранни), както и с ефективното използване на възможностите за кандидатстване
за финансиране от международни и европейски фондове.
Подобряването на състоянието на местната икономика в общината може да се
осъществи и благодарение на:
-

изграждането на публично-частни партньорства;

-

подобряване на инфраструктурата;

-

създаване на благоприятна бизнес среда – предпоставка за привличане на
чужди инвестиции.

Нефинансови предприятия по групи според броя на заетите в тях лица в община Айтос
Групи предприятия според броя на заетите лица
Година

Общо
2005 г.

до 9
790

10 - 49
722

58
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50 - 249
10

0
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2006 г.

818

750

55

13

0

2007 г.

781

714

56

11

0

2008 г.

849

779

62

8

0

2009 г.

984

914

64

6

0

2010 г.

941

883

51

7

-

2011 г.

931

869

57

5

-

2012 г.

983

926

54

3

-

2013 г.

-

-

-

-

-

Нефинансови предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица през
2005 г. – 2012 г. в община Айтос

Районът на община Айтос се характеризира като селски район със съществени
възможности за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и
суровини. Поради тази причина отрасълът се явява основен източник на заетост и
доходи на населението в общината. Климатичните условия са подходящи за
отглеждането предимно на зърнени (предимно пшеница и ечемик) и зърненофуражни
култури. Има значителни трайни насаждения от ябълки, череши, праскови, бадеми,
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грозде. От техническите култури се отглеждат слънчоглед, соя, тютюн. В тази връзка,
природните дадености и климатичните условия благоприятстват за развитието на
хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, тютюнопроизводство и
зеленчукопроизводство.
Над половината от обработваемата земя на територията на общината е заета от
зърнени култури. Зърнопроизводството в района се е утвърдило като основна
селскостопанска дейност, благоприятствана от климатичните и почвените условия на
района, допринасящи за сравнително добрите добиви от пшеница и ечемик.
Към месец март 2014 г. по данни на Общинската служба по земеделие гр. Айтос
на територията на едноименната община са регистрирани 790 земеделски
производители, 7 кооперации и 22 арендатори. Селскостопанският фонд заема площ от
317 673 дка, което представлява 78.6%
от територията на община Айтос.
Обработваемата земя във фонда възлиза на 66.4%.
Най-разпространените зеленчукови култури са лук, картофи, домати и арпаджик.
В преобладаващата си част те са застъпени в частния сектор, като се явяват и основно
звено на семейния бизнес в селското стопанство. От техническите култури с найголямо значение са тютюнът и слънчогледът.
По отношение на овощните култури, основно място в общината заема
отглеждането на череши, бадеми, праскови, ябълки. Сред лозята преобладава делът на
винените сортове грозде. Въпреки полупланинските условия и не много плодородните
видове почви в района на общината съществуват добри предпоставки за
производството на грозде за червени и бели трапезни вина и късно десертно грозде.
На територията на община Айтос съществуват добри възможности за развитието
на тревни фуражни култури. Сред тях основно място заемат силажната царевица,
люцерната, граховите смески и житно-бобовите.
По отношение на животновъдството добре развити са птицевъдство,
говедовъдство, овцевъдство и свиневъдство, предимно в частния сектор. Според
данните на Общинска служба за земеделие и гори относно броя на отделните видове
животни, като основен сектор на животновъдството се утвърждава птицевъдството.

Справка за брой животни към 31.12.2013 г. в община Айтос
Вид животно

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.
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2011 г.

2012 г.

2013 г.
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Агнета

100

100

120

140

352

680

492

Биволи

45

43

40

22

25

17

14

Говеда

2200

2742

2630

2544

2483

2187

2301

Гъски

1100

1100

1000

1000

-

-

-

Зайци

2000

1300

1500

1500

1230

1386

950

Кози

4110

3850

5700

1500

1551

1825

1916

Коне

400

390

390

390

246

258

244

Магарета

470

470

460

460

174

146

142

16000

18000

18300

18000

19298

18320

11837

Патици

1000

1000

1000

1000

-

-

-

Птици

61100

58550

58450

59250

41717

35956

33200

Пуйки

250

250

250

250

-

-

-

3847

3715

3782

3742

2403

3925

2601

Свине

2367

1000

725

705

729

245

200

Телета

700

640

570

570

728

626

681

8

8

8

8

70

50

180

130

16

-

204

2552

1098

1530

Овце

Пчелни
семейства

Щрауси
Ярета
Водоплаващи
птици (гъски и
патици)
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Справка за брой животни към 2013 г.в община Айтос
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Данни за средства за подслон и места за настаняване в община Айтос
На територията на община Айтос съществуват отлични възможности за развитието на
различни видове туризъм, свързани с наличието на минерални извори, природни и
археологически забележителности. Благоприятното географско разположение на общината
(близостта й до Черноморието), съчетанието на планински и равнинен релеф са още едно
благоприятно условие за развитието на туризма в района.
Туристически ресурси на територията на община Айтос
Природни
забележителности

Природни

Защитени територии

 Черковна кория „Карапелит”
 Айтоски генгер – „бодливо сграбиче”
 Защитена местност „Хисаря”

Скални образувания
 „Трите братя” – край Айтос
 „Свинската глава”
 „Казаните”
 „Костенурката”
 „Кралимаркови стъпки”
Археологически
паметници на културата

 Антично селище западно от града, под височината
Хисар

Антропогенни

 Могилен тракийски некропол на 3 км. на север от
град Айтос - местността „Балар чешма”
Архитектурни
забележителности

 Етнографски комплекс „Генгер” – Алея на старите
занаяти
 Възрожденска къща „Петър Станев” – Градска
музейна сбирка
 Джамията на Районно мюфтийство („Султан Баязъд
Вели”) – Айтос

Църкви

 Църквата „Св. Димитър Солунски” - гр. Айтос
 Параклис-костница „Св. Димитър Солунски” - гр.
Айтос
 Параклис „Св. Богородица” - с. Съдиево
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Туристически ресурси на територията на община Айтос
 Църквата „Св. Архангел Михаил” – с. Караново
 Църква „Успение на Св. Богородица” – с. Съдиево
 Църква „Св. Анастасия” – с. Пирне
 Църква „Св. Архангел Михаил” – с. Лясково
 Църква „Св. Димитър” – с. Тополица
 Църква „Св. Илия” – с. Пещерско
Читалища

 Читалище „Васил Левски” – гр. Айтос
 Читалище „Изгрев” – с. Тополица
 Читалище „Пробуда” – с. Пирне
 Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Пещерско
 Читалище „Пробуда” – с. Мъглен
 Читалище „Петър Житаров” – с. Караново
 Читалище „Наука – 1927” – с. Чукарка
 Читалище „Светлина – 1932” – с. Черноград
 Читалище „Иван
Карагеоргиево

Кожухаров

–

1928”

–

с.

 Читалище „Хр. Ботев – 1928” – с. Съдиево

Фолклор и самодейни
състави

 Фолклорни празници „Славееви нощи”
 Клуб за народни танци „Генгер”
 Детски фолклорен танцов състав „Тракийче” – СОУ
„Хр. Ботев”, гр. Айтос
 Детски фолклорен танцов състав „Славейче” –
Военен клуб - гр. Айтос
 Детски фолклорен състав „Звънче”
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Данни за средства за подслон и места за настаняване в община Айтос
Година

Средства за
подслон

Легла

Нощувки

2005 г.

1

55

6843

2006 г.

1

55

9544

2007 г.

2

137

3528

2008 г.

3

149

5329

2009 г.

3

159

4385

2010 г.

3

149

4174

2011 г.

3

149

3919

2012 г.

3

92

2948

2013 г.

2

31

1570

Условията за развитие на туризма се определят от местоположението й – близостта
й до Черноморието и благоприятното съчетание на планина, равнина и минерални
извори. На територията на община Айтос се намира Лесопарк „Славеева река”, който
представлява крайградски парк с площ от 13 36,7 дка. От тях 422 дка са горски фонд и
914,7 дка земеделски фонд. Лесопаркът изпълнява ролята на зона за отдих за жителите
и гостите на общината. На неговата територия са разположени следните туристически
обекти и атракции:
 Етнографският комплекс „Генгер”
 Природна забележителност „Трите братя”
 Природна забележителност Айтоски генгер – „бодливо сграбиче”
 Стена за алпинисти
 Зоопарк
 Язовир, подходящ за състезателен и любителски риболов
 Изкуствено езеро
 Ловно-стрелкови комплекс – подходящо за провеждане на състезания и спортни
игри.
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В Лесопарка има ресторант в близост, до който е разположена поляна с
изградена лятна естрада на нея. Именно тук през първите дни на месец юни ежегодно
се провеждат фолклорните празници „Славееви нощи”. За първи път този
Фолклорен фестивал се провежда през 1968 г. Той е посветен на композитора Филип
Кутев, роден и израснал в Айтос. Ежегодно в програмата на празниците участие взимат
певци, танцьори и инструменталисти от Държавния ансамбъл „Филип Кутев”.
Защитена местност „Хисаря”
Защитената местност е част от Натура 2000 зона „Айтоска планина” и има важно
значение за опазването на природното местообитание на Севернотракийски
трагакантни бодливи храстчета. Защитената територия е основно находище на
българските ендемити айтоски клин и айтоска ливадина, които са включени в
Червената книга на България.
Природна забележителност „Айтоски генгер” („Бодливото сграбиче”)
Представлява защитено естествено находище на айтоски клин или генгер
(български ендемит и терциерен реликт), разположено в местностите „Казаните” и
„Трите братя”. Площта му възлиза на 298,1 ха.
Природна забележителност Черковна кория „Кара-Пелит”
Намира се на 5 км. източно от град Айтос, в местността Кара Пелит (черен цер).
Представлява гора, специфична и уникална поради дълговечността на насажденията от
летен дъб – още от времето на Османското владичество. Простира се на площ от 150
дка и е засадена преди повече от 500 години с жълъди, донесени от полуостров Света
гора (Гърция). Това е единствената в нашата страна изкуствено залесена гора с летен
дъб, имаща толкова дълга история. Най-старите дървета тук са на възраст около 400
години. През 1972 г. Черковната кория (собственост на църквата „Св. Димитър
Солунски”) е обявена за природна забележителност.
Скално образувание „Трите братя”
Представлява скална група във вид на човешки фигури, които се издигат на 200
метра надморска височина в местността „Казаните”, на 300 метра източно от град
Айтос. Тримата великани са един от символите на града, за които местните са създали
редица легенди. Според една от тях това са били трима братя, бранители на крепостта
„Аетос” и защитници на потиснатите. Скалното образувание „Трите братя” е с площ 1
ха и попада в зоната на Натура 2000, част от европейската екологична мрежа. Обявено
за природна забележителност през 1972 г.
Скално образувание „Кралимаркови стъпки”
Намира се източно от „Трите братя” и представлява големи елипсовидни
вдлъбнатини, наподобяващи гигантски стъпки върху скалите.
Архитектурно-етнографски комплеск „Генгер” – Алея на старите занаяти
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Представлява своеобразна етнографска експозиция на открито, пресъздаваща
най-типичните за айтоския край народни художествени занаяти. Комплексът попада в
границите на Лесопарк Славеева река” и включва административна сграда с кафене,
механа, хлебарница и бръснарница. Представени са занаятите: грънчарство,
медникарство, приложни изкуства, хлебарство, кошничарство.
В грънчарската, медникарската и кошничарската работилници могат да се видят
както отделните етапи на ръчната изработка, така и уникални образци на занаятите.
Освен това гостите могат сами да опитат да изработят произведения от глина, мед и
ракита.
В ателиетата за приложни изкуства, художествено плетиво и шивачество са
представени оригинално българско плетиво и сувенири с художествени елементи на
народното творчество.
Битът на средно богат айтозлия от 18-19 век е представен посредством
експозицията на уникални носии и посуда в етнографската къща в комплекса.
В комплекса могат да се посетят механа „Воденицата” и „Винарната”.
Последната предлага дегустация на вина, произведени от грозде, отглеждано в
айтоския край.
За създаването на автентична старовремска атмосфера в комплекса допринасят
местните фолклорни състави. Те представят автентичен фолклор, обичаи и ритуали на
живо пред гостите на етнографския комплекс.
Църква „Св. Димитър Солунски” и параклис-костница „Св. Димитър” –
град Айтос
Църквата и параклиса са построени от дарения на местните жители. Храмът е
тържествено осветен на 20.10.1844 г. Първият български свещеник в него е Апостол
Дяков. Св. Димитър Солунски се счита за покровител и патрон на Айтос. Жителите го
почитат с големи тържества на Димитровден.
Джамия „Султан Баязъд Вели” – град Айтос
Намира се в центъра на град Айтос и е една от първите джамии построени в
България през 1435 г. Обявена е за исторически паметник. Представлява джамия на
Районното мюфтийство.
Къща-музей „Петър Станев” – град Айтос
Представлява възрожденска къща, разполагаща с богата музейна сбирка и
пазеща доказателства за древната история на Айтос повече от 70 години. В къщата се
съхраняват повече от 5000 експоната. От 1984 г. в реставрирания дом на художника
Петър Станев има постоянна експозиция с материали от музейната сбирка.
Читалище „Васил Левски” – град Айтос
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Читалището е основано през 1869 г. от учителя Господин Димов Бъчваров под
името „Избавител”. По-късно, през 1925 г. получава днешното си име „Васил Левски”.
От 1954 г. се помещава в днешната читалищна сграда, построена благодарение на
доброволен труд и дарения. Читалището има за цел запазването на културните
традиции на района. Айтоската култура в последните години бележи завидни успехи в
областта на музиката. В читалището има фолклорен танцов състав, модерен балет,
мажоретен състав, състав за изворен фолклор и танцова формация „Пони”.
Емблематична за музикалното изкуство в града и общината е и детска вокална
група „Ян Бибиян” – СОУ „ Христо Ботев”, която участва на редица конкурси и е
национално известна.
Клуб за народни танци „Генгер”

Танцовият клуб е основан през 2009 г. и се състои от около 50 дами от различни
възрасти. Той участва на различни фестивали, празнични програми и местни
инициативи, свързани с фолклора и народния танц.
В непосредствена близост до град Айтос (на 12 км.) се намира планинското
селище Тополница, разположено по южните склонове на Айтоския балкан. Включва
две курортни местности – „Тополица” и „Бяла река”, в които има изградени хижи и
места за отдих. Съществуват еко пътеки, които водят до всички хижи и свързват
курортните местности.
Таблицата по-долу предоставя данни за основните туристически показатели на
община Айтос. За разглеждания период на територията на общината функционират три
средства за подслон и места за настаняване, от които 2 са хотели. Броят на леглата е
намалял. Това се дължи на значителното (с малко над 50%) намаляване на броя на
леглата в хотелите. Като цяло, данните показват, че е налице тенденция на намаление
на стойностите на всички показатели за развитието на туризма в общината (с
изключение броя на средствата за подслон и местата за настаняване).
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През 2013 г. е затворено едно от местата за настаняване и броя на леглата са намалели
с 2/3. Видно от графиката по-горе, в областта на туризма има спад.

Броя на леглата в местата за настаняване е намалял спрямо броя им през 2005 г.
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Отливът на туристи може да се дължи както на икномически фактори, така и на
презастрояването по черноморските курорти и намаляването на цените.

Броят на нощувките през 2013 г.е намалял средно с 50 % от броя им през 2012 г., като
така стойността им е станала най-ниска за целия период.
В таблицата по-долу са представени основни данни (брой, вид и местоположение на обекта) за
материално-техническата база на територията на община Айтос към настоящия момент.

Материално-техническа база в община Айтос
 Семеен хотел „Роад стар” – град Айтос
 Комплекс от къщи за гости „Чифлика” – град Айтос
Средства за
подслон и
места за
настаняване

 Семеен хотел" Славеите" – град Айтос
 Къща за гости – град Айтос
 Къщи за гости" Белисима" – с.Съдиево
 Семеен хотел "Звезда" – с. Съдиево

Заведения за
хранене и

Вид на обекта
Ресторанти

Брой и местоположение
 8 броя в град Айтос
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развлечения

Заведения за бързо
обслужване

 11 броя в град Айтос

Питейни заведения

 6 броя в град Айтос

 1 брой в с. Чукарка

 2 броя в с. Тополица
 по 1 брой в селата Поляново, Караново,
Карагеоргиево, Черноград, Съдиево и
Пирне
Барове

 5 броя в град Айтос
 по 1 бр. в селата Карагеоргиево и
Караново

Кафе-сладкарници

 37 броя в град Айтос
 по 2 броя в селата Черна могила,
Зетьово, Караново, Пирне и
Карагеоргиево
 по 1 брой в селата Съдиево, Тополица,
Малка поляна, Поляново, Пещерско и
Мъглен

Таблица 20. Материално-техническа база в община Айтос.

Анализът на туристическите ресурси и изградеността на материално-техническата база
в община Айтос показва, че в района съществуват добри възможности за развитието на
туризма. Наличието на разнообразни природни и антропогенни ресурси, заедно с
наличната МТБ, са основният фактор за превръщането на общината в достъпна
туристическа дестинация. За развитието на балнеолечението от съществено значение е
наличието на минерални извори в град Айтос. Потенциални за развитие в района са
културно-познавателният, религиозният, вело-, фото-, селски и екотуризмът.

Общински бюджет
В таблицата по-долу може да бъде проследена динамиката на приходите и
разходите за периода, на който се основава разработването на общинския план за
развитие и за периода на действие на плана до края на 2013 г.

Приходи и разходи на общински бюджет на община Айтос
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Година

Общински приходи (хил.
лева)

Общински разходи (хил.
лева)

2000 г.

5 065

4 716

2001 г.

2 914

5 882

2002 г.

6 175

7 060

2003 г.

7 073

6 586

2004 г.

6 918

5 933

2007 г.

9 644

9 644

2008 г.

14 561

14 261

2009 г.

11 564

11 564

2010 г.

12 541

12 417

2011 г.

12 774

12 774

2012 г.

12 414

12 414

2013 г.

13 364

12 469

Приходи и разходи на общински бюджет на община Айтос

Анализът на динамиката на приходите и разходите в Община Айтос през
последните пет години извежда като години с най-голям ръст 2008 г. (фигура 2). През
2011 г. постъпилите приходи в общинския бюджет са се увеличили с 32% спрямо 2007
г. и с 84% спрямо 2004 г. 2004 г., през която е разработван Общинският план за
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развитие. Следва лек спад през 2009 г., след което започва плавно и ясно изразено
нарастване на приходите.
При разходите на община Айтос съгласно общинския бюджет се наблюдава
значителен ръст, като през 2011г. Те са се увеличили със 115 % спрямо 2004г. –
годината на разработване на Общинския план за развитие и с 32 % спрямо 2007г. –
годината, през която започва изпълнението му. С най-висок ръст се характеризира
2008г. Видно от графиката, стойността на приходите е по – голяма от направените
разходи.
Инфраструктура на бизнеса
Стопанската дейност на територията на общината се осигурява от система,
обслужващи институции, които предоставят услуги за населението на територията на
община Айтос в следните области:
• банково обслужване;
• застрахователни услуги;
• съобщения;
• хотелско обслужване;
• транспортно – спедиторска дейност;
• правно обслужване;
• бизнес центрове и други.
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АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Социално – демографска характеристика на Община Айтос
Населението на територията на Община Айтос е 28 687 души, а гъстотата е 71
човека/км2 към 01.02.2011 г., съгласно окончателните резултати от Преброяването на
населението и жилищния фонд. Статистическите данни показват тенденция на
намаляване на населението на общината (фигура 4). По данни от преброяването на
населението през 2011г. се забелязва значителен спад с 5.45 % спрямо 2010 г.. Спрямо
2004г. населението на община Айтос през 2011г. е намаляло с 5.37 %. Намаляването на
броя на населението е проблем, който е характерен за цялата страна и в това число и в
Югоизточен район, в който попада и община Айтос.

Население на община Айтос по години
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
*

Община
Айтос

3031
6

3038
6

3031
2

3026
5

3042
0

3045
0

3033
9

Мъже

1471
7

1476
2

1469
3

1464
6

1469
1

1471
0

Жени

1559
9

1562
4

1561
9

1561
9

1572
9

В градовете

2103
8

2100
1

2094
8

2091
3

Мъже

1017
7

1016
3

1010
7

Жени

1086
1

1083
8

В селата

9278

Мъже
Жени

Година

2012

2013

-

3244
7

3236
1

1463
7

-

1584
2

1579
8

1574
0

1570
2

-

1660
5

1656
3

2101
5

2106
7

2093
0

-

2268
8

2258
8

1008
4

1013
1

1015
6

1006
2

-

1101
8

1096
8

1084
1

1082
9

1088
4

1091
1

1086
8

-

1167
0

1162
0

9385

9364

9352

9405

9383

9409

-

9759

9773

4540

4599

4586

4562

4560

4554

4575

-

4824

4835

4738

4786

4778

4790

4845

4829

4834

-

4559

4933

*за 2011 няма данни
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Община Айтос е на трето място по брой население в област Бургас.
Население на община Айтос в сравнителен план със страна, район, област, община,
населено място
Населени места

Общо

Общо за страната

7 364 570

Югоизточен район

1 078 002

Област Бургас

415 817

Община Айтос

28 687

гр. Айтос

20 016

с. Дрянковец

158

с. Зетьово

219
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с. Карагеоргиево

1 347

с. Караново

409

с. Лясково

131

с. Малка поляна

425

с. Мъглен

1 249

с. Пещерско

723

с. Пирне

622

с. Поляново

393

с. Раклиново

156

с. Съдиево

374

с. Тополица

979

с. Черна могила

335

с. Черноград

540

с. Чукарка

611

Община Бургас

212 902

Община Камено

10 393

Община Карнобат

25 477

Община Малко Търново

3 793

Община Несебър

22 348

Община Поморие

27 658

Община Приморско

6 064

Община Руен

29 101

Община Созопол

12 610

Община Средец

14 934

Община Сунгурларе

12 559

Община Царево

9 291
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Население на община Айтос в сравнителен план със страна, район, област, община, населено
място1

По прогноза на НСИ, населението на община Айтос до 2060г. ще намалее със 7,11 %
спрямо 2011г. В сравнение с прогнозата за промяната на населението на национално
ниво, което се очаква да намалее с 27,14 %, община Айтос ще бъде значително послабо засегната от демографския проблем.
Прогноза за населението на община Айтос разпределено по пол
Години

Мъже

Жени

Общо

2012

14123

14668

28791

2013

14170

14662

28832

2014

14208

14657

28865

2015

14244

14645

28889

2020

14362

14542

28904

2025

14374

14396

28770

2030

14335

14233

28568

2035

14280

14067

28347

2040

14197

13890

28087

2045

14073

13687

27760

2050

13913

13481

27394

2055

13730

13276

27006

2060

13544

13103

26647

Прогноза за населението на община Айтос разпределено по пол

Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над мъжете.
По последни данни от 2010г. (таблица 7), жените са 51,76 %, а мъжете – 48,24 % от
общото население.

1

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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Население на община Айтос по години
Година

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Община Айтос

30316

30386

30312

30265

30420

30450

30339

28687

Мъже

14717

14762

14693

14646

14691

14710

14637

-

Жени

15599

15624

15619

15619

15729

15740

15702

-

В градовете

21038

21001

20948

20913

21015

21067

20930

20016

Мъже

10177

10163

10107

10084

10131

10156

10062

-

Жени

10861

10838

10841

10829

10884

10911

10868

-

В селата

9278

9385

9364

9352

9405

9383

9409

8671

Мъже

4540

4599

4586

4562

4560

4554

4575

-

Жени

4738

4786

4778

4790

4845

4829

4834

-

01.2.2011

"-" - Няма изчислени данни
Население на община Айтос по години2

По данни на НСИ, естествения прираст (фигура 5 и таблица 9) на община Айтос за
периода 2004 - 2010 г. от отрицателен преминава в положителен и въпреки спада през
2010 г. запазва положителната си стойност от 0.49 ‰.

Естествен прираст на община Айтос за периода 2004 - 2010 г.
2

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - окончателни резултати 01.02.2011 г.
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Механичния прираст на община Айтос през анализирания период е променящ се като
стойностите му са както отрицателни, така и положителни. През 2009 - 2010 г. се
наблюдава увеличаване на изселващото се население и въпреки че се увеличава и броя
на заселилите се лица, прирастът е отрицателен с тенденция към увеличаване на
изселванията.

Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2010 г.
Естествено движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2013 г.

375

205

170

391

232

159

-16

-27

11

-0,53

-0,89

0,36

2005 г.

368

200

168

395

217

178

-27

-17

-10

-0,89

-0,56

-0,33

2006 г.

400

197

203

403

227

176

-3

-30

27

-0,10

-0,99

0,89

2007 г.

411

215

196

372

207

165

39

8

31

1,29

0,26

1,02

2008 г.

463

242

221

381

207

174

82

35

47

2,70

1,15

1,55

2009 г.

431

221

210

360

205

155

71

16

55

2,33

0,53

1,81

2010 г.

383

192

191

368

200

168

15

-8

23

0,49

-0,26

0,76

2011 г.

363

180

183

349

171

178

14

9

5

0,5

0,6

0,3

2012 г.

317

177

140

391

217

174

-74

-40

-34

-2,6

-2,9

-2,3
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жени

мъже

2004 г.

всичко

жени

прираст (‰)
мъже

прираст (Брой)

всичко

(Брой)
жени

(Брой)

мъже

Естествен

всичко

Естествен

момиче
та

Починали

момчет
а

Живородени

всичко

Общи
на
Айтос
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2013 г.

347

177

170

356

208

148

19

-31

22

-0,3

-2.2

Естествено движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2013 г.
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Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2013 г.
Общи
на

Заселени

Изселени

Механичен

Механичен

(брой)

(брой)

прираст (брой)

прираст (‰)

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Айтос

2004
г.

478

182

296

430

162

268

48

20

28

1,58

0,66

0,92

2005
г.

616

277

339

519

215

304

97

62

35

3,19

2,04

1,15

2006
г.

402

173

229

473

212

261

-71

-39

-32

-2,34

-1,29

-1,06

2007
г.

423

170

253

509

225

284

-86

-55

-31

-2,84

-1,82

-1,02

2008
г.

449

178

271

376

168

208

73

10

63

2,40

0,33

2,07

2009
г.

444

186

258

485

183

302

-41

3

-44

-1,35

0,10

-1,44

2010
г.

549

234

315

675

299

376

-126

-65

-61

-4,15

-2,14

-2,01

2011
г.

308

145

163

352

158

194

-44

-13

-31

-1,5

-0.9

-2,1

2012
г.

282

127

155

298

127

171

-16

-

-16

-0,6

-

-1,1

2013
г.

237

105

132

367

148

219

-130

-43

-87

-4,6

-3,1

-0,6
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Механично движение на населението в община Айтос по пол през периода 2004 - 2013 г.

Населението на община Айтос по самоопределение на етническата принадлежност към
01.02.2011 г. е представено на таблица 11 и фигура 7 и показва по-подробни данни на
ниво населено място.
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Население на община Айтос по населени места и самоопределение по етническа
принадлежност към 01.02.2011 година
Община/
Населено
място

Брой лица,
отговори-ли
на въпроса Българска
за етническа
принадлеж
ност

Етническа група
Турска

Не се самоопределям

Ромска

Друга

Община
Айтос

26 014

13 847

8 766

3 101

77

223

гр. Айтос

17 587

12 023

2 997

2 372

50

145

с.
Дрянковец

156

35

120

-

..

..

с. Зетьово

219

-

216

-

..

..

с.
Карагеорги
ево

1 343

17

1 249

71

..

..

с. Караново

380

325

..

4

..

..

с. Лясково

131

127

..

..

3

..

с. Малка
поляна

422

9

410

..

-

..

с. Мъглен

1 150

41

832

266

-

11

с.
Пещерско

723

28

694

-

..

..

с. Пирне

601

480

13

104

..

..

с. Поляново

370

13

357

-

-

-

с.
Раклиново

140

9

131

-

-

-

с. Съдиево

367

360

..

4

..

-

с. Тополица

959

292

650

-

12

5

с. Черна
могила

335

-

335

-

-

-
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с.
Черноград

520

83

374

59

-

4

с. Чукарка

611

5

382

220

-

4

".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
"-" Няма случай

Население на община Айтос по населени места и самоопределение по етническа
принадлежност към 01.02.2011 година по данни на НСИ от последно преброяване.

Население на община Айтос по самоопределение по етническа принадлежност към
01.02.2011 година

При преброяването на населението и жилищния фонд през 2011г., 9,32 % от
населението на община Айтос не са отговорили на въпроса за етническа
принадлежност. Въпросът е с доброволен характер и лицата не са задължени да
отговарят. С най-голям дял в общината е българското население, което е 48,37 %, на
второ място е турската етническа група - 30,56 %, към ромската етническа група са се
самоопределили 10,81 % от населението на общината.
Степента на образование на населението на община Айтос е представена във фигура 8
и таблица 12. От общия брой на населението на община Айтос, 8,05 % е под 7годишна възраст. С най-висок дял - 35,15 % са завършилите средно образование, като
близък е делът и на населението с основно образование - 29,31 %. Едва 9,35 % са с
висше образование. Относителният дял на незавършилите начално образование, както
може да се види на фигура 8 е 5,78 %. Никога не са посещавали училище 2,41% от
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населението на общината.

Население на 7 и повече навършени години и степен на завършено образование към 01.02.2011
година

Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено
образование към 01.02.2011 година
Населен
и места

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавър
шено
начално

Никога
не
посеща
вали
училищ
е

Дете
(до 7
годин
и
вкл.,
което
още
не
посещ
ава
учили
ще)

Община
Айтос

26378

2683

10084

8407

2782

1659

692

71

гр. Айтос

18493

2497

7818

5060

1595

1107

360

56

с.
Дрянков

146

..

35

73

23

10

3

-
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ец
с.
Зетьово

201

..

38

116

36

..

8

-

с.
Карагеор
гиево

1226

26

368

535

161

80

54

..

с.
Каранов
о

374

..

123

149

58

26

13

..

с.
Лясково

128

4

47

42

18

17

-

-

с. Малка
поляна

382

..

94

188

47

21

27

..

с.
Мъглен

1110

19

212

430

230

137

80

..

с.
Пещерск
о

656

..

158

351

70

29

41

..

с. Пирне

559

20

156

199

120

39

24

..

с.
Полянов
о

362

5

142

147

44

19

..

..

с.
Раклино
во

147

..

48

71

13

11

..

-

с.
Съдиево

366

28

199

112

16

11

-

-

с.
Тополиц
а

903

45

374

333

92

33

25

..

с. Черна
могила

303

..

50

185

35

15

15

..

с.
Черногр
ад

499

18

168

190

85

28

..

..

с.

523

-

54

226

139

74

28

..
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Чукарка
".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
"-" Няма случай
Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено
образование към 01.02.2011 година

84 % от населението на община Айтос е над 15- годишна възраст и може да бъде
изследвана тяхната икономическа активност (фигура 9). Икономически неактивното
население на общината е 38 %, което е значително висок дял, но въпреки това е под
средното за страната (42 %).

Население на 15 и повече години по икономическа активност в община Айтос към 01.02.2011
година

Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към
01.02.2011 година
Населено място

Общо

Икономически активни
Общо

Заети

Икономически
неактивни

Безработни

Община Айтос

24064

13048

9188

3860

11016

гр. Айтос

16873

9459

6968

2491

7414

136

50

43

7

86

с. Дрянковец
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с. Зетьово

188

134

59

75

54

1112

691

392

299

421

с. Караново

352

126

85

41

226

с. Лясково

124

19

..

..

105

с. Малка поляна

355

178

93

85

177

с. Мъглен

969

408

259

149

561

с. Пещерско

606

382

248

134

224

с. Пирне

499

218

120

98

281

с. Поляново

329

214

151

63

115

с. Раклиново

137

25

..

..

112

с. Съдиево

355

110

87

23

245

с. Тополица

844

412

330

82

432

с. Черна могила

281

154

100

54

127

с. Черноград

452

222

115

107

230

с. Чукарка

452

246

97

149

206

с. Карагеоргиево

".." Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към
01.02.2011 година

Икономически активното население на община Айтос е 46 %, като 70 %, от него са
заети лица и 30 % - безработни (таблица 13).

Заетост

По данни на ДБТ - Айтос, броят на лицата, постъпили на работа през 2011г. са 1 291,
като за периода от 2007г. до 2010г. се наблюдава спад, а през 2011г. - увеличаване с
19%, спрямо 2007г. Делът на постъпилите лица на работа без квалификация е 59 %,
което се определя като значително висок.
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Създадени работни места в община Айтос
Показател

2007 г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011 г.

1087

1080

1023

971

1291

1487

1542

252

223

173

158

219

350

340

- лица с трайни увреждания

16

43

8

9

23

13

25

- продължително безработни

251

191

39

56

130

166

227

- без квалификация

756

746

701

602

760

910

922

безработни лица завършили
обучение по чл.63, ал.1 от
ЗНЗ

138

92

79

31

55

4

0

Заети лица завършили
обучение по Проект
"Обучение и кариерно
развитие"

0

0

0

267

356

0

0

Разкрити СРМ по
насърчителни мерки за
заетост от ЗНЗ

147

153

42

25

56

48

66

20

25

8

2

7

23

16

2

1

0

0

0

1

0

24

25

3

5

4

0

2

Постъпили на работа лица

2012
г.

2013 г.

от тях:
- до 29 год.възраст

- от тях:
- по чл.36, ал.1 - за
безработни младежи до 29
год.възраст
- по чл.36, ал.2 - за
безработни младежи с трайни
увреждания до 29 год.възраст
- по чл.41 - за стажуване на
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безработни младежи до 29
год.възраст
- по чл.46 - за стажуване на
безработни лица

33

22

0

0

2

1

3

- по чл.52, ал.1 и ал.2 - за
безработни лица с трайни
увреждания

14

17

2

6

5

1

5

- по чл.55а - за безработни
лица над 50 год. възраст

28

14

8

0

10

3

11

1

2

0

0

2

0

2

208

250

143

81

174

251

314

0

0

0

0

10

0

10

- по чл.55в - за
продължително безработни
лица
Разкрити СРМ по програми
за заетост от ЗНЗ, вкл. и
проекти по ОП "РЧР"
- от тях по регионални
програми за заетост
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Постъпили на работа лица в община Айтос
от тях - лица с трайни увреждания
50
40
30
20
10
0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.
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Създадени работни места в община Айтос

Създадени работни места по програми за насърчаване на заетостта по
ЗНЗЗ в община Айтос
Показател

2007 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

брой лица
НП "От социални помощи към осигуряване на заетост"
включени лица-бр.

143

62

65

61

67

29

63

от тях: до 29 год.-бр.

27

12

11

8

13

6

12

240478 129042

65294

40178

33819

33295

72498

изразх. средства-лв.

НП "Асистенти на хора с увреждания"
включени лица-бр.

23

42

26

5

12

9

14

от тях: до 29 год.-бр.

5

4

2

0

4

1

0

изразх. средства-лв.

49784

91459

63572

8809

15328

21394

26791

НП "Помощ за пенсиониране"
включени лица-бр.

3

4

2

8

0

0

0

79669

65004

49339

35013

7559

0

0

от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.

П "Старт на кариерата"
включени лица-бр.

2

1

2

2

3

1

6

от тях: до 29 год.-бр.

2

1

2

2

3

1

6

изразх. средства-лв.

1050

4993

5049

5657

8704

11067

6919

П "Учители за извънкласни занимания и ваканция"
включени лица-бр.

8

17

11

0

0

0

0

от тях: до 29 год.-бр.

2

3

2

0

0

0

0
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изразх. средства-лв.

17476

31478

61126

1567

0

0

0

П "В подкрепа на майчинството"
включени лица-бр.

2

19

19

3

0

0

0

1912

16697

43782

8631

0

0

0

от тях: до 29 год.-бр.
изразх. средства-лв.

П "Красива България"
включени лица-бр.

29

16

от тях: до 29 год.-бр.

3

3

изразх.средства-лв.
НП "Възобновяване и опазване на българската гора"
включени лица-бр.

170

от тях: до 29 год.-бр.

14

изразх.средства-лв.

229830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания"
включени лица-бр.

20

19

17

11

4

10

от тях: до 29 год.-бр.

0

0

0

0

0

1

10810

65094

62584

67064

46844

58978

изразх.средства-лв.

НП за ограмотяване и квалификация на роми
включени лица-бр.

12

13

0

0

0

0

от тях: до 29 год.-бр.

1

9

0

0

0

0

6713

8862

0

0

0

0

изразх.средства-лв.

НП "Активиране на неактивни лица"
включени лица-бр.

1

1

1

1

от тях: до 29 год.-бр.

0

0

0

0

561

3730

188

3394

изразх.средства-лв.

П "Гаранционен фонд за микрокредитиране"
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включени лица-бр.

7

3

1

0

0

от тях: до 29 год.-бр.

0

0

0

0

0

3285

246

0

0

изразх.средства-лв.
НП "Социални услуги в семейна среда"
включени лица-бр.

-

-

16 -

-

0

0

от тях: до 29 год.-бр.

-

-

0 -

-

0

0

изразх.средства-лв.

-

-

10315 -

0

0

47063

НП "Нова възможност за заетост"
включени лица-бр.

-

-

22 -

26

6

17

от тях: до 29 год.-бр.

-

-

2 -

6

2

2

изразх.средства-лв.

-

-

39027 -

31392

27167

26362

П "Пак ще успеем"
включени лица-бр.

-

-

6 -

-

0

0

от тях: до 29 год.-бр.

-

-

0 -

-

0

0

изразх.средства-лв.

-

-

5654 -

-

0

0

Регионална програма
включени лица-бр.

-

-

-

-

10

0

6

от тях: до 29 год.-бр.

-

-

-

-

1

0

1

изразх.средства-лв.

-

-

-

-

18845

0

13835

Общо
включени лица-бр.

210

355

218

100

131

49

116

от тях: до 29 год.-бр.

39

35

31

10

27

10

22

390369 586587 457592 176227

186351

144411

209457

изразх.средства-лв.
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Създадени работни места по програми за насърчаване на заетостта по ЗНЗЗ в община
Айтос

70/135

Последваща оценка на Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.

Създадени работни места по други програми, които се реализират
чрез партньорство на ДБТ в община Айтос
Показател

2007 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

брой лица
Проект СЕЙН "Социални услуги в замяна на нови работни места"
включени лица

9 -

-

-

-

-

-

от тях: до 29 год.

0 -

-

-

-

-

-

Проект "Домашни грижи за самотно живеещи стари хора с
увреждания"
включени лица

-

20 -

-

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

1 -

-

-

-

-

Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта", проект Осигуряване на заетост на безработни лица след
обучение по "лозарство"
включени лица

-

24 -

-

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

8 -

-

-

-

-

Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта", проект "Социални услуги за качествен живот"
включени лица

-

10 -

-

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

0 -

-

-

-

-

Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта", проект "Разширяване на кадровия ресурс и устойчиво
развитие" - "Понеделник" ООД
включени лица

-

-

6 -

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

6 -

-

-

-

Проект "Инвестиции в човешкия капитал - условие за устойчив
растеж" - на "Пома Груп" ЕООД
включени лица

-

-

3 -

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

2 -

-

-

-
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Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта", проект "Социални услуги в общността за самотно
живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос"
включени лица

-

-

17 -

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

1 -

-

-

-

Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта", проект "Социални услуги за качествен живот" - фаза 2
включени лица

-

-

-

34 -

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

-

1 -

-

-

Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта" , проект "Подкрепа за достоен живот"
включени лица

-

-

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

-

-

3
-

-

-

Програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетостта" , проект "Социално предприятие "Услуги за дома и
градината""
включени лица

-

-

-

-

20

-

-

от тях: до 29 год.

-

-

-

-

0

-

-

Общо
включени лица

9

54

26

34

23

-

-

от тях: до 29 год.

0

9

9

1

0

-

-

Създадени работни места по други програми, които се реализират чрез партньорство на
ДБТ в община Айтос

Общият брой на създадени работни места по други програми, които се реализират чрез
партньорство на ДБТ в община Айтос за периода 2007 - 2011г. е 146, от които 16 са за
лица до 29- годишна възраст.
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Безработица
Равнището на безработица в община Айтос през 2011 г. средно е 11.8%, като през
месец декември се е повишила с близо 1.54 %. Това се дължи във високата степен на
сезонна заетост в туризма и селското стопанство.
Тенденциите за увеличаване на безработицата са от 2008 г., като до 2011 г. средното
годишно равнище се е увеличило с 99%. Въпреки че средното ниво на безработицата в
Община Айтос през 2011г. е значително по-ниско в сравнение с 2004г. (17,17 %.), е
необходимо да се предприемат допълнителни мерки за намаляване на безработицата и
разкриване на нови работни места на пазара на труда.

Равнище на безработица в община Айтос
Равнището на безработица е важен показател за цялостното развитие на всяка
една административно-териториална единица. То се определя с коефициента на
безработица, който се изчислява като отношение на броя на безработните лица към
икономически активното население във възрастовата група от 15 до 64 навършени
години. През 2011 г. коефициентът за безработица в Бургаска област е 17,6%. С найниска безработица на лицата от 15 до 64 навършени години се отличават общините
Бургас (14,0%), Малко Търново (14,1%) и Приморско (15,6%), а с най-висока –
общините Камено (31,5%) и Айтос (29,8%). Данните показват много големи различия в
коефициента на безработица при отделните етнически групи в община Айтос. Найниски са стойностите при българската етническа група – 18,9%. Значително по-високи
са при турската етническа група – 35,1% и много високи при ромите – 70,9%. Основен
фактор за високата безработица в общината като цяло е по-ниското образователно
равнище на населението. Неговото влияние е най-силно изразено при лицата от
турската и ромската етнически групи. Друг съществен проблем за общината е
младежката безработица, засягаща лицата до 29 годишна възраст. Както и при общата
безработица, най-силно засегнати са младежите от споменатите две етнически групи.
Други рискови групи, нуждаещи се от социална защита, са регистрираните
продължително безработни, както и останалите без работа хора пред пенсионна
възраст.

Равнище на безработица и средногодишен брой безработни лица в
община Айтос
Показател
Равнище на безработица

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
6,98%

5,93%

7,26% 10,29%
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Средногодишен брой безработни лица
Безработни лица

1055

897

1098

1557

1529

1718

1732

- жени

761

676

720

861

901

1107

1111

- с основно и по-ниско
образование

735

596

711

903

854

889

951

- без квалификация

845

703

840

1110

1076

1158

1223

- до 29 год.възраст

219

160

185

290

321

388

360

-от тях без квалификация

172

117

152

212

231

267

250

- над 50 год. възраст

341

343

392

526

492

528

555

- продължително
безработни

442

295

176

284

347

326

399

-от тях без квалификация

387

259

158

243

280

251

306

35

32

21

18

26

33

33

от тях:

- лица с трайни
увреждания
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Равнище на безработица и средногодишен брой безработни лица в община Айтос
Обобщени данни за пазара на труда към 31.12.2013 г. в община Айтос
Брой безработни

2010

Равнище на безработица

15.5%

от тях:
- жени

1309

- до 29 г.

396

- с основно и по-ниско образование

1103

- без квалификация

1422
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- безработни над 1 г.

395

- регистрирани през месеца и с възстановена регистрация

205

- постъпили на работа през месеца

53

- отпаднали от регистрация през месеца

88

- заявени работни места през месеца в ДБТ - Айтос

13

- заети работни места през месеца в ДБТ - Айтос

12

- брой безработни на 1 работно място в ДБТ - Айтос

102

Обобщени данни за пазара на труда към 31.12.2013 г. в община Айтос

Социални дейности

Социалните услуги по данни на Агенцията за социално подпомагане и по данни на
НСИ се предоставят от три социални заведени.
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Социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда - в общността (таблица 19) се
предоставят от:
• Дневен център за деца и младежи;
• Дневен център за възрастни с физически увреждания.
Предоставя се и социалната услугата домашен социален патронаж за 160 лица.

Заведения за предоставяне на социални услуги, извършвани в общността в община
Айтос към 31.12.2013г.
Годин
и

Общо

Дневен център за
деца и младежи

заети брой
мест
а

мест
а

Дневен център за
възрастни с
физически
увреждания

брой

мест
а

заети брой
мест
а

мест
а

заети
мест
а

2005 г.

2

165

159

1

15

12

1

30

28

-

120

119

2006 г.

2

205

199

1

15

14

1

30

26

-

160

159

2007 г.

2

205

199

1

15

13

1

30

29

-

160

157

2008 г.

2

205

179

1

15

15

1

30

27

-

160

137

2009 г.

2

205

198

1

15

14

1

30

28

-

160

156

2010 г.

2

205

200

1

15

13

1

30

28

-

160

159

2011 г.

2

205

202

1

15

14

1

30

28

-

160

160

2012 г.

2

205

204

1

15

14

1

30

30

-

160

160

2013 г.

2

205

199

1

15

15

1

30

27

-

160

157
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Заведения и дейности за социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда (в
общността) в община Айтос

Заведение за социални услуги, извършвани извън домашна среда (извън общността),
което функционира в община Айтос (таблица 20) е Дом за стари хора, който е с
капацитет 32 места.
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Специализирани институции за предоставяне на социални услуги в община Айтос
Години

Общо

Дом за стари хора

брой

места

заети
места

брой

места

заети
места

2005 г.

1

32

28

1

32

28

2006 г.

1

32

26

1

32

26

2007 г.

1

32

25

1

32

25

2008 г.

1

32

28

1

32

28

2009 г.

1

32

30

1

32

30

2010 г.

1

32

30

1

32

30

2011 г.

1

32

26

1

32

26

2012 г.

1

32

22

1

32

22

2013 г.

1

32

27

1

32

27
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Заведения за социални услуги, извършвани извън домашна среда (извън общността) в община
Айтос

Социалните услуги в общината се предоставят и от регистрирани доставчици към
Агенцията за социално подпомагане (таблица 21). Сдружение „Знание - Айтос”
предоставя социалната услуга „Бюро за социални услуги”. Сдружение „Алтернативи”
предоставя следните услуги за населението в общината:
• Социален асистент за възрастни хора;
• Домашен помощник за възрастни хора;
• Личен асистент за деца;
• Социален асистент за деца.
Социалната услуга „Обществена трапезария” се предоставя от „Десий” ЕООД, „Виа”
ЕООД, „Хитекс” ЕООД, които са регистриран доставчици към Агенцията за социално
подпомагане.
В община Айтос функционира Общински център за социални и здравни услуги, към
който са включени следните дейности: Дом за стари хора, Домашен социален
патронаж, Център за социална интеграция на възрастни и хора с увреждания, Клуб на
пенсионера, Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за деца и
младежи с увреждания, Детска млечна кухня, превоз на пациенти за хемодиализно
лечение и дейности по профилактика и промоция на здравето на деца и ученици.

Списък на регистрираните доставчици на социални услуги
Доставчик

Услуга

Удостоверение
№

Седалище

0207 - Сдружение
"Алтернативи"

Социален асистент
за възрастни хора

207- 01 от
18.09.2009 г.

обл. Бургас, общ. Айтос, гр.
Айтос,
УЛ. "ОРЛОВО" № 2, ВХ. Г

0508 - "Десий"
ЕООД

Обществена
трапезария

508- 01 от
16.10.2009 г.

обл. Бургас, общ. Айтос, гр.
Айтос,
УЛ. "ЛОЗЕНГРАД" № 4

1074 - "Хитекс"
ЕООД

Обществена
трапезария

1074- 01 от
21.11.2011 г.

обл. Бургас, общ. Айтос, гр.
Айтос,
УЛ. "АРДА" № 33, ЕТ. 8
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Списък на регистрираните доставчици на социални услуги

Здравеопазване
На територията на община Айтос функционира една многопрофилна болница с
капацитет 72 легла. За периода 2005 - 2010 г. се наблюдава намаляване на броя на
леглата с 37%, което е значителен дял и е потенциален риска от недостиг на болнични
легла в общината за осигуряване на здравно обслужване на нуждаещите се лица.
Лечебни заведения за болнична помощ в община Айтос
Години

Болнични заведения

Легла

2005

1

115

2006

1

115

2007

1

110

2008

1

95

2009

1

90

2010

1

72

Лечебни заведения за болнична помощ в община Айтос

Здравеопазването и предоставянето на здравни услуги на територията на община
Айтос по данни на НСИ към 2013 г. се осъществява от медицински кадри като броят на
лекарите на територията на общината е 68, от които 13 са по дентална медицина.
Лекари и лекари по дентална медицина в община Айтос
Години

Лекари

Лекари по дентална медицина

2005 г.

61

8

2006 г.

63

8

2007 г.

60

8

2008 г.

58

7

2009 г.

65

8

2010 г.

61

8
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2011 г.

54

9

2012 г.

55

13

2013 г.

55

13

В община Айтос функционира една детска ясла, която има капацитет 23 места, като по
последни данни на НСИ, местата са на около 80% запълнени.

Детски ясли по години в община Айтос
Година

детски ясли

места в детските ясли

деца

2005 г.

1

27

27

2006 г.

1

30

19

2007 г.

1

22

21

2008 г.

1

23

18

2009 г.

1

23

23
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2010 г.

1

23

23

2011 г.

1

23

23

2012 г.

1

23

23

Детски ясли по години в община Айтос

Образование

Образованието и услугите в сферата на образованието, съгласно Регистър на средните
училища и детски градини към Министерство на образованието, младежта и науката на
територията на община Айтос се предоставят от осем училища и шест целодневни
детски градини. За периода 2004 - 2011г. в община Айтос са закрити 2 начални и 4
основни училища.

Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена, отговарящи на
критериите в община Айтос
Училище /детска градина
/обслужващо звено

Вид

Град
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ОУ "Атанас Манчев"

основно (І - VІІІ клас)

Айтос

Общинско

ОУ"Св.Св.Кирил и
Методий"

основно (І - VІІІ клас)

Карагеоргиево

Общинско

ОУ "Хр.Ботев"

основно (І - VІІІ клас)

Мъглен

Общинско

ОУ "Хр.Ботев"

основно (І - VІІІ клас)

Пирне

Общинско

ОУ "Светлина"

основно (І - VІІІ клас)

Тополица

Общинско

СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

СОУ (І - ХІІ клас)

Айтос

Общинско

СОУ "Н. Й. Вапцаров"

СОУ (І - ХІІ клас)

Айтос

Общинско

ПГСС " ЗЛАТНА НИВА
"

професионална гимназия

Айтос

Държавно

ОДЗ "Пролет"

целодневна детска градина

Айтос

Общинско

ЦДГ ,,Калина Малина"

целодневна детска градина

Айтос

Общинско

ЦДГ"Здравец"

целодневна детска градина

Айтос

Общинско

ЦДГ "РАДОСТ"

целодневна детска градина

Айтос

Общинско

ЦДГ №4"Славейче "

целодневна детска градина

Айтос

Общинско

ЦДГ "Детелина"

целодневна детска градина

Тополица

Общинско

Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена, отговарящи на критериите
в община Айтос

Броят на обучаващите се ученици през учебната 2010/2011 г. е 3176 и не се наблюдава
намаляване в сравнение с 2004 г. когато броят на учениците е 3175.

Училища, преподаватели и ученици в община Айтос
Години

Училища

Преподаватели

Ученици

2005/2006

16

265

3635

2006/2007

15

258

3394

2007/2008

14

245

3293
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2008/2009

8

216

3158

2009/2010

7

194

3116

2010/2011

7

189

3176

2011/2012

8

204

3151

2012/2013

8

201

3270

2013/2014

-

-

На настоящия етап в община Айтос съществуват 8 действащи училища, от които 7
общообразователни и 1 професионална гимназия. През учебната 2012 – 2013 г. общият
брой на учениците във всички видове училища е 3 270. От тях 2 731 са учениците в
общообразователните училища и 539 – в професионалната гимназия. В сравнение с
предходната 2011 – 2012 г. се отчита увеличение от 3,8%. За организирането на
образователния процес в училищата се грижат 201 учители, от които 176 са в
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общообразователните училища. Нарастването на броя на учениците обуславя и
минималното нарастване на преподавателите в сравнение с учебната 2010 - 2011 г.
Това не се отнася за професионалната гимназия, където се отчита известно намаление
както на броя на учениците, така и на учителите.
Броят на целодневните детските градини през периода 2005 - 2013 г. не се е променил.
Девет полудневни детски градини са закрити. През разглеждания период, се наблюдава
увеличаване на броя на децата.

Детски градини в община Айтос
Година

Детски градини

Детски учители

Деца

2005 г.

15

70

857

2006 г.

6

69

855

2007 г.

6

69

858

2008 г.

6

68

921

2009 г.

6

69

919

2010 г.

6

70

969

2011 г.

6

138

986

2012 г.

6

140

1079

2013 г.

6

153

1054
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Детски градини в община Айтос

Култура
Съгласно регистъра на народните читалища към Министерството на културата общия
им брой на територията на община Айтос е 11.

Народни читалища на територията на Община Айтос
Читалище

Населено място

Петър Житаров-1928Г.

Село Караново

Пробуда-1929г.

Село Мъглен

Пейо Крачолов Яворов

Село Черна Могила

Светлина-1932г.

Село Черноград

Иван Кожухаров-1928

Село Карагеоргиево

Пробуда-1925г.

Село Пирне

Наука-1927

Село Чукарка

Изгрев-1927г.

Село Тополица

Васил Левски-1869

Град Айтос

Кирил и Методий-1929

Село Пещерско

Христо Ботев-1928г.

Село Съдиево
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Народни читалища на територията на Община Айтос

В община Айтос има добри предпоставки за развитие на дейности, свързани с
културата. Важно значение в тази насока имат читалищата, които и понастоящем
продължават да развиват просветителска дейност и да организират различни видове
самодейност. Понастоящем в общината са запазени 10 действащи читалища, едно от
които е в гр. Айтос. Предпоставка за разнообразна културна дейност е и богатото
културно-историческо наследство на общината. На нейната територия съществуват
разнообразни исторически, архитектурни и художествени паметници. Такива са
надгробните тракийски могили, останките от антични и средновековни крепости и
селища, музеите и др. Гордост за град Айтос е къщата на талантливия български
композитор Филип Кутев, където има негова паметна плоча. Изброените обекти са
включени в културното наследство на общината и представляват интерес за
задълбочени научни проучвания. Техните съхранение и реставрация са съобразени с
действащите нормативи и правила за опазване на културното наследство.
Сред културните дейности, организирани на територията на общината са
ежегодните „Славееви празници“, посветени на фолклора и богатото творчество на
композитора Филип Кутев. Те се организират в началото на месец юни под патронажа
на кмета на община Айтос.
Важна роля за организиране на културните прояви в
община Айтос има създаденият Обществен съвет по култура. Чрез него се ангажират
по-широки слоеве от населението и се популяризират местните културни ценности и
традиции. Под негово ръководство се издават каталози със забележителностите в
общината, рекламни материали, пътеводители и др.
Във връзка с проучванията на различните археологически и културноисторически паметници в общината в перспектива съществуват възможности за потясно сътрудничество между общинското ръководство и специалисти от научните
институти и водещите университети в страната.
Спорт
Община Айтос притежава добра материална база за развитие на спортна дейност.
Към нея се включват спортната зала „Аетос“, спортният комплекс “Крум Делчев“, зала
за провеждане на тренировки по акробатика, а също мото писта и открит плувен
басейн. С по-скромни възможности са съществуващите към училищата спортни
площадки, зали и уреди за спортна дейност.
Като приоритет в развитието на спорта в общината е подобряването на
състоянието на спортната база и осигуряването на подготвени специалисти за развитие
на организирана спортна дейност. Чрез включването на по-голям брой население в
различни спортни дейности може да се намалят някои от нездравословните особености
на съвременния начин на живот. От друга страна свързването на спортните обекти със
зелените площи на селищата в общината ще допринесе за изграждането на единна
зелена система и по-добра жизнена среда за обитаване.
В община Айтос има регистрирани 14 спортни клуба, от които 12 развиват
спортна дейност и се подпомагат от общината. Видовете спорт, които развиват са
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многообразни – футбол тренират 3 спортни клуба, акробатика, волейбол, лека
атлетика, борба, мотоциклетизъм и др. Основна цел на общината и спортните клубове е
да бъдат обхванати максимален брой деца и ученици в различните видове спорт.
Работи се с всички възрастови групи, трениращите са общо 445 спортисти, от които
343 са деца и ученици.
В община Айтос съществуват богати спортни традиции, ежегодно се
организират множество спортни състезания в различни направления спорт. Успехите
на спортистите не са само на местно ниво, имаме шампиони от национални,
европейски и републикански шампионати – мотокрос, лека атлетика, акробатика и др.
Общината оценява спортната дейност, като важен фактор за укрепване на
здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и
най-ефективна алтернатива за борбата с наркоманиите, алкохолизма и
тютюнопушенето. Приоритети на Община Айтос в спорта са подобряване на наличната
спортна база и повишаване на мотивацията сред децата и младежта за участие в
спортни дейности.
Сътрудничество между община Айтос и местни неправителствени организации
Община Айтос има изградени трайни партньорства с местни неправителствени
организации и си сътрудничат успешно при изпълняването на съвместни дейности за
подобряване на качеството на живот в общината.
АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ОКОЛНА СРЕДА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Околна среда
Съществени промени в състоянието на околната среда в община Айтос за периода 2007
-2013 г. не са настъпили като състоянието и е добро и липсват големи замърсители
като промишлени и селскостопански предприятия. През периода 2007 - 2013 г. е
подобрено състоянието на околната среда на територията на община Айтос, като са
почистени, възстановени и облагородени отпадъчни площи и е въведена система за
разделно събиране на отпадъците в гр. Айтос, с. Мъглен и с. Черна могила.
На територията на община Айтос няма защитени зони, но има следните защитени
територии:
1. Айтоска кория
Категория: Природна забележителност
Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
2. Находище на бодливо сграбиче
Категория: Природна забележителност
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Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
3. Трите братя
Категория: Природна забележителност
Местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, населено място: гр. Айтос
4. Хисаря
Категория: Защитена местност
Местоположение: Област Бургас, Община Айтос, Населено място: гр. Айтос
Техническа инфраструктура
Град Айтос и част от селата в Община Айтос са захранени от деривация “Камчия”. От
местни водоизточници са захранени селата: Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево,
Лясково, Пирне, Раклиново, Съдиево, Тополица и Чукарка. Качеството на водата
отговаря на хигиенните норми.
През периода 2007 - 2013г. е направено значително подобряване на състоянието на
водоснабдителни и канализационни мрежи, като от голямо обществено значение са и
проекти, които са в процес на изпълнение. През периода на изпълнение на Общинския
план за развитие на община Айтос, настъпилите промени по отношение на
подобряването на водоснабдителните и канализационните мрежи и пречиствателните
станции са:
• Изградена е канализационна мрежа в гр.Айтос;
• Частично е изградена канализация на с. Караново;
• Изградена е канализация с домови отклонения в с. Мъглен, с. Тополица, с.
Карагеоргиево;
• В процес на изграждане са канализационна система в село Пирне – Община
Айтос и пречиствателна станция за отпадни води в град Айтос;
• В процес на изпълнение е проект за прочистване, укрепване на корита и
разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”,
преминаваща през с. Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос,
община Айтос”;
• Ежегодно са извършвани основни ремонтни дейности за отстраняване на
текущи аварии на водоснабдяването и канализацията на населените места в
община Айтос.
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Географското разположение на община Айтос определя значението й като важен
транспортен възел, през който преминават пътните връзки, свързващи северните и
южните части на страната. Близостта на най-голямото пристанище на Черно море и
летище Бургас благоприятстват осъществяването на транспортни връзки със страните
от Черноморската зона, а така също и с Близкия Изток. През територията на общината
преминава първокласния път София-Бургас и третокласните Провадия (Варна) и
Средец. Останалите пътища в района са четвъртокласни (общински). През община
Айтос минава и жп линията София-Бургас. На територията на общината има жп гара в
гр. Айтос, както и спирки за селата Тополица, Черноград, Карагеоргиево, Поляново и
Малка поляна. До всички населени места на община Айтос има асфалтирани пътища,
като общата дължина на четвъртокласните пътища е 98.20 км. От тях преобладават
тези с асфалтово покритие, като само 6.20 км. са без настилка (черни пътища). На
територията на община Айтос преминават 40.500 км от републиканските пътища на
България (към 10.03.2013 г.). На територията на община Айтос преминават 40.500 км
от републиканските пътища на България (към 10.03.2013 г.).
№ по
ред

Клас, № и наименование на пътя

Километрично
положение

Дължина
(км)

1
1

2
I-6

от (км)

до (км)

3

4

5

458.500

480.200

21.700

35.500

46.600

11.300

86.700

94.200

7.500

Общо

40.500

Е-773 гр. ОПУ Ямбол-Карнобат-Бургас
Е-871
2

III-539 Средец-Дюлево-РусокастроТрояново-Айтос
(Карнобат-Бургас)

3

III-208 гр.ОПУ Варна-Дъскотна-Айтос

Таблица 27. Пътна мрежа в община Айтос.

Дължината на уличната мрежа в общинския център град Айтос възлиза на 47,9 км.,
от тях 44,5 км. са с трайна настилка. Между с. Мъглен и с. Белодол (община Поморие)
има одобрен проект за изграждането на четвъртокласен път с дължина 7,9 км.
Отсечката е одобрено от комисията по земята към МС, като тя ще съкрати
разстоянието на община Айтос до курортен комплекс Слънчев бряг с близо 30 км. Към
момента състоянието на общинските пътища в района е задоволително. Недостатъчни
обаче се оказват средствата за тяхното ремонтиране и поддръжка. Състоянието на
пътищата и транспортните мрежи на територията на община Айтос се е подобрило,
като за периода 2002 - 2012 г. са реализирани няколко проекта по рехабилитация и
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ремонт на пътищата.
Дейност

2005 г.

Извършена
рехабилитация

Извършен среден
ремонт

2006 г.

2012 г.

Път I-6 София- Път I-6 София-Бургас Лот 8/98
Бургас Лот 8/98
Участък от км 458,500 до км
Участък от км 460+100
475+700 до км
Участък от 467+000 до км
480+200
471+700

Път I-6 София-Бургас при км
470+257 – кръстовище с път III208 изграждане на светофарна
уредба
Път
III-208
Провадия-Айтос от
км 86+700 до км
89+000

Текущ ремонт и
поддръжка

Таблица 28. Проекти за подобряване на пътната инфраструктура в община Айтос.

За периода 2013-2023 г. има проектни намерения за:
• Рехабилитация на път I-6 София-Бургас от км 458+500 до км 480+200
• Рехабилитация на път III-208 Провадия-Айтос от км 86+700 до км 94+200
• Рехабилитация на път III-539 Средец-Трояново-Айтос от км 35+300 до км
46+600.
Значителни подобрения се наблюдават и по отношение на уличната мрежа и
уличното осветление на територията на общината. Всяка година се извършват ремонти
на уличните настилки в населените места.
Водоснабдяването на голяма част от населените места в община Айтос
(включително град Айтос) е осигурено от водоснабдителната система „Камчия”.
Селата Дрянковец, Зетьово, Лясково, Карагеоргиево, Пирне, Раклиново, Съдиево,
Тополица и Чукарка се захранват от местни водоизточници. Качеството на водата в
района на общината отговаря на хигиенните норми. Уличните водопроводни мрежи в
селата Пирне, Съдиево, Тополица (нов квартал) и Малка поляна се нуждаят от
разширение.
На територията на община Айтос водоснабдяването на населението е осигурено
на 100%.
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Като цяло съществуващата водопроводна мрежа в населените места от общината
е амортизирана. В някои участъци е извършена подмяна с полиетиленови тръби.
Общата дължина на канализационната мрежа в общината е 31 340 м. В град
Айтос има изградена канализационна система за събиране и отвеждане на отпадъчните
води, но липсва ПСОВ.
За селата Мъглен, Пирне, Караново, Тополница и Карагеоргиево канализацията е
в процес на изграждане. В останалите населени места в общината липсва изградена
канализация, като в преобладаващата част от случаите домакинствата ползват
септични ями за отпадни води.
През последните години се увеличава загубата на води, поради изтеклия
амортизационен срок на тръбите. Това налага извършването на ежегодни основни
ремонтни дейности за отстраняването на аварии на водоснабдяването и канализацията
на територията на община Айтос.
Всички населени места в общината са електрифицирани, като общият брой на
трафопостовете е 145. В град Айтос има изградена подстанция. Населените места в
община Айтос се електроснабдяват с напрежение 20 kV чрез електропроводи.
Източникът е ПС 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.
Почти напълно изградени са уличните електрически мрежи НН в общината, като
във всички населени места има за довършване сравнително къси участъци. Уличното
електрическо захранване е кабелно в централната градска част на Айтос и въздушно в
останалата част и по селата.
Част от периферните населени места в общината са свързани с изводи 20 kV на
съседни електроснабдителни райони:
• Рупча, Люляково, Череша, Листец и Скалак – от подрайон „Сунгурларе”;
• Раклиново – от извода „Сигмен” на ПС „Карнобат”;
• Дрянковец и Мостино – към извода „Брястовец” на ТЕЦ „Коларов”.
Трасетата на няколко въздушни електропровода преминават през територията на
общината:
-

110 kV – към Тягова подстанция, извод „Свобода” от ПС „Бургас” към ПС
„Карнобат” с отклонение към ПС „Айтос”;

-

220 kV – извод „Камчия” към ПС „Карнобат”;

-

400 kV – извод от ПС „Добруджа” към ПС „Бургас”.
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В няколко населени места в общината е извършена подмяна на стълбове и
кабели на мрежа ниско напрежение 20 kV. Сред тях са град Айтос, Дрянковец,
Караново, Мъглен, Пещерско, Поляново, Тополица и Съдиево.
Във връзка със сигурното функциониране на ЕЕС, в съответствие с действащите
нормативни критерии, се налага реконструиране или построяване на нови обекти от
електропреносната мрежа на територията на община Айтос.
Списък на обектите от електропреносната мрежа, които трябва да бъдат реконструирани
или построени нови
1

Реконструкция на ЕП 110 kV между п/ст. „Карнобат” и п/ст. „Айтос” с проводници
2xАСО 400

2

Рехабилитация на ЕП 110 kV между п/ст. „Айтос” и п/ст. „Камено” с проводници АСО
400

3

Изграждане на нов ЕП 110 kV с проводници АСО 400 между п/ст. „Айтос” и п/ст.
„Хелиос” (Слънчев бряг 2)

4

Рехабилитация на ЕП 110 kV между п/ст. „Слънчев бряг” и „Бургас” с АСО 400

5

Реконструкция на п/ст. „Айтос”

Подобряването и модернизирането на наличната инфраструктура би подобрило
съществено средата за развитие на местния бизнес, както и качеството на живот на
местното население.
Към настоящия момент на територията на цялата община са подменени всички
улични осветителни тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи високо налягане).
Включването и изключването на осветителните тела е чрез програмируеми часовници.
Новите осветителни тела осигуряват икономия на електроенергия в размер на близо
70%, в сравнение с обикновените улични лампи.
Състоянието на съобщителната инфраструктура на територията на община Айтос
е добро.
Общият брой на телефонните постове за общината са 2 994 при 100% степен на
цифровизация. За територията на седемнадесетте населени места в община Айтос БТК
не поддържа съоръжения в категорията „телефонни централи”.
В общината има изграден достъп до интернет. Достъп до фиксиран интернет имат
общо 976 абоната в три населени места в община Айтос, а чрез мобилната мрежа се
осигурява 100% покритие на населението за достъп до мобилен интернет.
Във връзка с мобилните телефонни връзки на територията на общината съществува
100% GSM покритие на населението.
На връх Хисар са разположени, както съоръженията на мобилните телефонни
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оператори и интернет доставчици, така и телевизионен ретранслатор, обслужващ
цялата територия на общината.
На територията на общината има осигурен достъп до кабелна телевизия. Към
настоящия момент мрежата е все още въздушна, като предстои преминаването й в
подземна.
На територията на община Айтос има общо 9 пощенски станции - град Айтос, с.
Карагеоргиево, с. Караново, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Пирне, с. Съдиево, с. Тополица
и с. Черноград.

ОЦЕНКА НА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПЛАНА
ОБЛАСТНИТЕ,
РЕГИОНАЛНИ
И
НАЦИОНАЛНИ
ПЛАНОВИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

С
И

Общинският план за развитие на Община Айтос за периода 2007 - 2013г.
определя целите и приоритетите за развитие на общината в съответствие с Областната
стратегия за развитие на област Бургас, Регионалния план за развитие на Югоизточен
район за планиране и Националната стратегия за регионално развитие за
осъществяване на Националната политика за регионално развитие на Република
България. За наблюдението и оценката на изпълнението на плана е задължително
изграждането на система за анализ, оценка, мониторинг и контрол.
В тази част на последващата оценка се съпоставят уместността и
съгласуваността на визията за развитие на община Айтос, приоритетите и целите на
Общинския план за развитие на община Айтос с Областна стратегия за развитие на
област Бургас 2005 – 2015г., Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния
план за развитие на Югоизточен район 2010 - 2013г., Актуализирания документ за
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2009-2015г., Националната стратегическа референтна рамка,
Стратегиите от Гьотеборг, Лисабон и Стратегия “Европа 2020”.
Визията за развитие на България, съгласно Актуализирания документ за
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2009-2015г. е „Българските региони в ЕС - с динамично развитие,
постигащи висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, привлекателни с
подобреното качество на живот и запазеното и валоризирано природно и културно
наследство”.
Визията на Югоизточен район съгласно Актуализирания документ за
изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2010 - 2013г. е
изменена на „Устойчивото и балансирано икономическо развитие и социално
благополучие, се основава на стратегическото географско разположение – излаза на
Черно море и външна граница с Р. Турция и транспортни възли, както и уникалните
природни дадености на територията между Източна Стара планина и Странджа
планина, традициите в туризма, енергетиката, преработващата промишленост и
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земеделието.”
Визията на област Бургас съгласно Областна стратегия за развитие на област
Бургас 2005 – 2015г. е „Област Бургас - проспериращ европейски граничен регион и
привлекателно място за инвестиции и живот на хората”.
Визията за развитие на община Айтос, съгласно Общинския план за развитие
2007 - 2013г. е „Община Айтос – икономически, туристически и духовен център,
привлекателен за живот и бизнес”. Визията за развитие на общината продължава да
бъде актуална и съгласувана с актуализираните стратегически документи за
регионално развитие на ниво държава, район за планиране и област.
Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Айтос се
състои от стратегически цели, приоритети и мерки за развитие.
Стратегическите цели на плана са:
• Стратегическа цел 1: „Доближаване до средноевропейските параметри на
жизнена среда”
• Стратегическа цел 2: „Постигане на устойчиви темпове на икономически
растеж”
Приоритетите за развитие съгласно Общинския план за развитие на община Айтос са:
• Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора”
• Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на социалния
капитал”
• Приоритет 3 „Подобряване състоянието
инфраструктурата. Управление на риска.”

на

околната

среда

и

• Приоритет 4 „Развитие на конкурентоспособна местна икономика”
• Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство”
• Приоритет 6 „Развитие на туризма”
• Приоритет 7
партньорства”

„Развитие

на

общинския
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Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на община Айтос с областната стратегия,
регионалния план за развитие и Националната стратегия за регионално развитие
Приоритети на

Приоритети на

Приоритети на
Актуализирания
документ за
изпълнение на
Регионалния
план за
развитие на
Югоизточен
район 2010 2013 г.

Общинния план
за развитие на
община Айтос

Областна
стратегия за
развитие на
област Бургас
2005 – 2015 г.

Приоритет 1

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 3

„Повишаване
на заетостта, в
т.ч. на младите
хора”

„Създаване на
благоприятна
жизнена, културна
и природна среда в
област Бургас”

„Подобряване на
жизнената среда”

„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за планиране и
развитие на устойчив туризъм”

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 3

„Създаване на
благоприятна
среда за
развитие на
социалния
капитал”

„Създаване на
благоприятна
жизнена, културна
и природна среда в
област Бургас”

„Подобряване на
жизнената среда”

„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за планиране и
развитие на устойчив туризъм”

Приоритет 3

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

„Подобряване
състоянието на
околната среда
и
инфраструктур
ата.
Управление на
риска.”

„Изграждане на
нова и
модернизация на
съществуващата
инфраструктура за
създаване на
условия за
устойчив
икономически
растеж и заетост”

„Развитие и
модернизация на
регионалната и
местна
инфраструктура,
обслужващи
бизнеса и
населението”

„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано градско
развитие”

Приоритет 4
„Интегрирано
градско развитие,
подобряване на
градската среда и
стимулиране
развитието на
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Приоритет 2
„Развитие и модернизация на инфраструктурата,
създаваща условия за растеж и заетост”
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малките градове”
Приоритет 4

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 1

„Развитие на
конкурентноспо
собна местна
икономика”

„Повишаване на
конкурентоспособн
остта на основата
на икономика на
знанието”

„Подобряване на
икономическата
среда”

„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано градско
развитие”

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 3

Приоритет 1

„Развитие на
конкурентно
земеделие и
горско
стопанство”

“Развитие на
селските райони,
горското
стопанство,
рибарството и
аквакултурите”

„Подобряване на
икономическата
среда”

„Повишаване на регионалната
конкурентоспособност и интегрирано градско
развитие”

Приоритет 6

Приоритет 3

Приоритет 2

Приоритет 3

„Развитие на
туризма”

„Създаване на
благоприятна
жизнена, културна
и природна среда в
област Бургас”

„Развитие на
туризма”

„Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за планиране и
развитие на устойчив туризъм”

Приоритет 7

Приоритет 6

Приоритет 3

Приоритет 4

„Развитие на
общинския
капацитет и
създаване на
партньорства”

„Бургаска област –
външна граница на
ЕС, трансгранично
сътрудничество и
интегрирано
териториално
развитие на
черноморския
басейн”

„Подобряване на
икономическата
среда”

„Развитие на сътрудничеството за европейско
териториално сближаване, задълбочаване на
партньорството и добросъседството за постигане
на развитие”
Приоритет 6
„Укрепване на капацитета на регионално и
местно ниво за подобряване процеса на
управление на регионалното развитие”

Приоритет 7
„Укрепване на
административния
капацитет на
областно и местно
ниво”
Таблица 1: Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Айтос с областната стратегия, регионалния план за развитие и
Националната стратегия за регионално развитие
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Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в съответствие с
приоритетите на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и
национални документи за стратегическо планиране, като се базират на визията за
местно развитие и анализа на социално-икономическото развитие на общината. На
таблица 29 ясно може да бъдат проследени съгласуваността и сходството между
документите, като Общинския план за развитие на община Айтос прилага на пониското териториално ниво националните политиките и политиките на Югоизточен
район за планиране и област Бургас, като същевременно ги допълва, отчитайки
териториалните особености и специфики..
Основна цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в найдинамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и
способна да генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни
работни места и подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни
места и намаляване на бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005
г.), а стратегията от Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на
околната среда. В това отношение заложените приоритети на Общинския план за
развитие на община Айтос звучат актуално и тяхното изпълнение би довело до
реализиране на общоевропейските цели и планове.
Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета:
• Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания
и иновации;
• Устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и поконкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
• Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
Стратегия “Европа 2020” включва пет основни цели:
• Заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;
• Инвестиции в Научноизследователска и развойна дейност в размер 3% от
БВП на ЕС;
• Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията
(съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата
от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до
20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%).
ИЗВОДИ:
Визията за развитие на община Айтос продължава е била актуална и съгласувана
с актуализираните стратегически документи за регионално развитие на ниво държава,
район за планиране и област.
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Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в съответствие с
приоритетите на Областната стратегия за развитие на Бургас, Актуализирания
документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2010
- 2013 г, Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2009-2015г. и други и
документи за стратегическо планиране.
Целите и приоритетите за развитие на общинския план за развитие на община
Айтос се базират на визията за местно развитие и анализа на социално-икономическото
развитие на общината като тяхното изпълнение би довело до реализиране на
общоевропейските цели и планове.

ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ
ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

И

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ПО

Общинският план за развитие на община Айтос е разработен като в основата му е
залегнало разбирането за устойчиво и балансирано регионално развитие, съобразено с
икономическите, социални и екологични аспекти за развитие.

При дефинирането на специфичните цели, приоритетите и мерките за реализация,
определящо значение има местното население и дейностите по осигуряване на
възможности за здравословен и продължителен живот в чиста и запазена околна среда,
пълноценно културно и духовно израстване и постигане на устойчив икономически
растеж.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2007 - 2013 г. включва
седем приоритета, като към всеки от тях са разработени мерки за постигането им.
Съгласно Общинския план за развитие на общината и индикативната финансова
таблица, която е неделима част от него, необходимите средства за изпълнение на
посочените седем стратегически приоритети възлизат на 173 330 000 лева.

Индикативни финансови ресурси необходими за изпълнението на Общински план
за развитие на община Айтос за периода 2007 - 2013 г.
Стойност

Приоритет

в

лева
Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в
т.ч. на младите хора”
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42
Приоритет 2 „Създаване на благоприятна
000,00
среда за развитие на социалния капитал”

720

24,65%

69
Приоритет 3 „Подобряване състоянието на
околната среда и инфраструктурата. Управление 000,00
на риска.”

910

40,33%

Приоритет
4
„Развитие
конкурентноспособна местна икономика”

730

25,23%

на

43
000,00

Приоритет 5 „Развитие на конкурентно
земеделие и горско стопанство”
Приоритет 6 „Развитие на туризма”
Приоритет 7 „Развитие на общинския
капацитет и създаване на партньорства”
Общо

4 650 000,00

2,68%

2 300 000,00

1,33%

3 450 000,00

1,99%

173

100%

330

000,00
Таблица 2: Индикативни финансови ресурси необходими за изпълнението на Общински
план за развитие на община Айтос за периода 2007 - 201 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 1 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, В Т.Ч.
НА МЛАДИТЕ ХОРА”

Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
Мярка 1.1. Подобряване на образователното и квалификационно равнище на
работната сила съобразно потребностите на пазара на труда;
Мярка 1.2. Подобряване на обучителната среда за осигуряване на прехода
към информационно общество;
Мярка 1.3. Подкрепа на МСП, създаващи работни места за млади хора.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на
младите хора” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 6 570 000.00
лева, което е 3.79% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския план за
развитие на община Айтос.
Съгласно програмите за реализация на Общинския план за развитие на Община
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Айтос за изпълнение на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на младите хора”
няма плануван финансов ресурс.
Отчитайки липсата на информация за всички финансови инвестиции, които са
направени за повишаване на заетостта и в това число на младите хора, степента на
изпълнението на приоритета е добро.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 2 „СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА
СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ”
Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за развитие на социалния
капитал” включва дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
Мярка 2.1. Повишаване качеството на човешкия капитал чрез развитие на
образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт;
Мярка 2.2. Развитие на социалната инфраструктура;
Мярка 2.3. Подкрепа за развитие на гражданско общество.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за
развитие на социалния капитал” индикативната стойност на планирания финансов
ресурс е 42 720 000.00 лева, което 24.65% от общата сума планирана за изпълнението
на Общинския план за развитие на община Айтос.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 3 „ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА. УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА.”
Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната среда и инфраструктурата.
Управление на риска” включва дейности, които допринасят за изпълнението на
следните мерки:
Мярка 3.1. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината;
Мярка 3.2. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура;
Мярка 3.3. Обновяване и доизграждане на инженерна инфраструктура;
Мярка 3.4. Подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на ВЕИ
технологии;
Мярка 3.5. Подобряване на физическата среда.
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За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната
среда и инфраструктурата. Управление на риска.” индикативната стойност на
планирания финансов ресурс е 69 910 000.00 лева, което 40.33% от общата сума
планирана за изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос.
Високият дял на стойността на проекти в процес на изпълнение се обуславя от
характера на проектите, изпълнението на които е свързано с инфраструктурни мерки,
за изпълнението на които е необходим по-голям период от време. Продължителността
на изпълнението на проекти по приоритета често е над 2 години.
Постигнатите резултати и степента на изпълнение на целите по приоритета е
много добра, като изпълнението на стартиралите проектите ще доведе до успешното
изпълнение на приоритет 3 в рамките на Общинския план за развитие на община
Айтос.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 4 „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА МЕСТНА ИКОНОМИКА”
Приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна икономика” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
Мярка 4.1. Създаване на условия и стимулиране развитието на МСП;
Мярка 4.2. Развитие на предприемачеството, технологиите и иновациите;
Мярка 4.3. Изграждане на бизнес инфраструктура.
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна
местна икономика” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 43 730
000.00 лева, което 25.23% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския
план за развитие на община Айтос.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
икономика” няма планиран финансов ресурс.
Проектите, които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на
приоритета, са свързани с инвестиции от страна на частния сектор, за който липсват
предоставени данни.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 5 „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО”
Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство” включва
дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
Мярка 5.1. Създаване на условия за конкурентно селско и горско стопанство;
Мярка 5.2. Насърчаване на биологичното земеделие и производство;
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Мярка 5.3. Насърчаване кооперирането в селските райони;
Мярка 5.4. Възстановяване на горския фонд и развитие на прилежащата
инфраструктура
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и
горско стопанство” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е 4 650
000,00 лева, което 2.68% от общата сума планирана за изпълнението на Общинския
план за развитие на община Айтос.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство” няма планиран финансов ресурс.
Ниската степен на изпълнение на приоритета се обуславя от факта, че проектите,
които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са
свързани с инвестиции предимно от стана на частния сектор, на които основната
дейност е в областта на селското и горското стопанство. Поради липсата на
предоставени данни за тях не може да бъде направена реална оценка на постиганото по
приоритета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 6 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”
Приоритет 6 „Развитие на туризма” включва дейности, които допринасят за
изпълнението на следните мерки:
Мярка 6.1. Обновяване на съществуващата и изграждане на нова туристическа
инфраструктура;
Мярка 6.2. Създаване на нови туристически атракции;
Мярка 6.3. Развитие на туристически продукти и маркетинг;
Мярка 6.4. Опазване, консервация и експониране на природното и културноисторическо наследство
За периода 2007 - 2013 г. по приоритет 6 „Развитие на туризма” индикативната
стойност на планирания финансов ресурс е 2 300 000,00 лева, което 1.33% от общата
сума планирана за изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” планувания финансов
ресурс е 5 560 000,00 лева, което с 241% от планувания ресурс в индикативната
финансова таблица.
Ниската степен на изпълнение на приоритета се обуславя от факта, че проектите,
които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението на приоритета, са
свързани с инвестиции предимно от страна на частния сектор. Поради липса на
предоставени данни за тях не може да бъде направена реална оценка на постиганото по
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приоритета.
Предприетите мерки от община Айтос за подобряване на инфраструктура и
градската среда са първа стъпка към създаване на условия за развитие на туризъм. В
оставащия период на изпълнение на Общинския план за развитие се препоръчва
общината да предприеме мерки по изпълнение на проекти насочени към обновяване на
съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура, създаване на
нови туристически атракции, развитие на туристически продукти и маркетинг и
опазване и експониране на природното и културно-историческо наследство.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 7 „РАЗВИТИЕ
КАПАЦИТЕТ И СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА”

НА

ОБЩИНСКИЯ

Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и създаване на партньорства”
включва дейности, които допринасят за изпълнението на следните мерки:
Мярка 7.1. Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране,
управление, контрол, наблюдение и оценка на процеса на привличане на инвестиции от
ЕС, национални и местни източници;
Мярка

7.2. Повишаване квалификацията на общинска администрация

Мярка
7.3. Подобряване качеството на административното обслужване и
развитие на е-администрация
Мярка
7.4. Внедряване на нови информационни технологии и стандарти за
управление на качеството
Мярка 7.5. Развитие на партньорства с частния сектор, неправителствения
сектор и цялата местна общност;
Мярка 7.6. Развитие на регионално, трансгранично и транснационално
сътрудничество
За периода 2007 - 2013 г. по Приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и
създаване на партньорства” индикативната стойност на планирания финансов ресурс е
3 450 000.00 лева, което 1.99% от общата сума планирана за изпълнението на
Общинския план за развитие на община Айтос.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
АЙТОС
За периода 2007 - 2013 г. съгласно финансовата индикативна таблица на
Общинския план за развитие на община Айтос са заложени 173 330 000.00 лева за
изпълненото му. През периода 2007 - 2011 г. при изпълнението на целите на плана за
постигане на заложена визия направените инвестиции са на стойност 54 352 689.42
лева, като са отразени изпълнените проекти и тези в процес на изпълнение.
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Изпълнените проекти са на обща стойност 16 902 726,33 лева, а в процес на
изпълнение са проекти на обща стойност 37 449 963.09 лева. Относителния дял на
финансово изпълнение на Общинския план за развитие е 31.36%, като в предвид
постигнатите резултати през периода оценката на изпълнение е добра.
Съгласно програмите за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за периода 2007 - 2011 г. са планувани 125 109 635.00 лева, което е 72.18% от
общата стойност на индикативната финансова таблица. Изпълнените проекти и тези
които са в процес на изпълнение през периода са с относителен дял 43.44% от
планувания финансов ресурс в програмите за реализация на Общински план за
развитие на Община Айтос.
При актуализиране на общинския план
индикативната финансова таблица.

за развитие е актуализирана

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ – ПРОДУКТИ, РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на община Айтос се
проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на
съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население.
Съгласно информация от справки на Община Айтос за приключените проекти и
проектите, които са в процес на изпълнение по прилагане на ОПР за периода 2007-2013
г. са постигнати следните по-важни резултати:

Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 1 „Повишаване на
заетостта, в т.ч. на младите хора” са:
• Изграден е Младежки център в Община Айтос;
• Повишена е професионалната квалификация на работниците и служителите
чрез изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси;
• Създадени са 1010 работни места по програми за насърчаване на заетостта
по ЗНЗЗ в община Айтос;
• Подпомогната е интеграцията и са създадени съвременни условия за
развитие на учениците от ромското малцинство в Община Айтос.
• Проект „Нов избор – развитие и реализация” по Схема „Развитие” на
ОПРЧР. Назначени 168 души, на длъжностите „Градинар”, „Общ работник,
поддръжка на сгради” и „Работник, строителство”.
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•

Проект „Ново начало – от образование към заетост” по ОПРЧР. Назначени 8
стажанти.

• Национална програма „Старт на кариерата”, назначен 1 човек.
•

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”,
назначени 9 души през 2012 г. и сме кандидатствали за 7 души през 2013 г.

• Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР. Осигурена работа на 35
лица в трудоспособна възраст на длъжност „Личен асистент”.
•

В качеството си на работодател по горепосочените проекти и програми,
Община Айтос допринася за стабилизиране и насърчаване на заетостта,
както и инвестира в човешките ресурси, чрез подобряване на
образователното и квалификационно равнище на безработните лица.

Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 2 „Създаване на
благоприятна среда за развитие на социалния капитал” са:
• Подобрено е състоянието на образователната инфраструктура, като са
извършени ремонтни дейности в следните детски заведения: ЦДГ
„Славейче”, ОДЗ „Полет”, ЦДГ "Калина Малина", детско заведение в с.
Пирне, ЦДГ "Здравец”, ЦДГ "Радост", ЦДГ "Детелина”, ЦДГ с. Черноград и
с. Караново;
• Подобрено е състоянието на образователната инфраструктура като са
извършени ремонтни дейности в следните учебни заведения: ОУ в с.
Карагеоргиево, СОУ „Хр. Ботев”, ОУ Мъглен, СОУ "Вапцаров", ОУ
"Светлина", ОУ "Ат. Манчев";
• През периода 2007 - 2011 г. е закупено оборудване и обзавеждане за
образователната инфраструктура - училища и детски градини;
• Проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки“ с обекти: Библиотека при НЧ „Васил Левски” гр.Айтос, библиотека при НЧ „Пробуда” – село Пирне и НЧ „Пробуда-1929”
– с. Мъглен е предоставено компютърно оборудване;
• Изпълнен е проект „Социални услуги в общността за самотно живеещи
стари хора и хора с увреждания в община Айтос” - фаза 1 за предоставяне на
социални услуги в общността на уязвими групи;
• Изпълнен е проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2”, в
резултат на който е осигурена качествена грижа в семейна среда на 61
потребители, като са обучени и назначени 67 лични асистенти;
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• Извършено е саниране на външни фасади на „Дневен център за деца и
възрастни с увреждания”;
• Изпълнен е проект за предоставяне на домашни грижи за самотно живеещи
стари хора и хора с увреждания от община Айтос през 2008 - 2009 г., като
през 2010 г. е започнало изпълнение на втори проект;
• Ежегодно се финансира МБАЛ - гр. Айтос за подобряване на качеството на
здравните услуги чрез закупуване на медицинска апаратура и др.;
• Извършен е ремонт, като е закупено и обзавеждане на Общински център за
социални и здравни услуги /ОЦСЗУ/ - Айтос;
• Закупен е инвентар за ритуална зала;
• Извършен е ремонт на читалища, като са закупени и компютри за тях;
• Изграден е мюсюлмански обреден дом;
• Санирана е сградата на общината, като е извършена и реконструкция на
отоплителна инсталация на общината;
• Доставени и монтирани са фитнес уреди за спортна площадка в парк Сл.
Река;
• Извършен е основен ремонт на музей "П. Станев" Айтос;
• В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР;
•

В процес на изпълнение е проект „Обновяване на образователната
инфраструктура в Община Айтос”;

• В процес на изпълнение е проект за интегрирани услуги за социално
включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос;
• В процес на изпълнение е проект за изграждане на защитено жилище в гр.
Айтос.
• Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос”,
финансиран по ОПРР към МРРБ. Подписан договор на 13.12.2010 г.
Подписан Анекс № BG161PO001/1.1-09/2010/ 017 -01 към договора за
промяна стойността на проекта. Нова стойност на проекта - 1 419 101,41 лв.
Към края на 2012 г. приключиха СМР по четирите училища, обекти на
интервенция по проекта.
• Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по ОПРЧР към МТСП.
Подписан договор на 04.11.2010 г., на стойност 122 825,68 лв. Предоставя се
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услугата „личен асистент” на 35 лица. Дейностите по проекта са удължени
до 2013 г.
• Проект „Обществена трапезария” към Фонд „Социално подпомагане”. По
проекта се предоставя топъл обяд на 72 социално слаби лица.
• Проект „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос” по Оперативна
програма „Регионално развитие”, подписан договор с УО на 16.02.2012 г., на
стойност 413 581,89 лв.
• Проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и
техните семейства от Община Айтос”, към Дирекция „Социално включване”
на МТСП. Подписано Допълнително споразумение № 1, № РД 0975/24.08.2012 г. към Споразумение за финансиране № РД 09-44/ 31.05.2011 г.
Основната цел, касаеща изготвянето на нов проект е да се извърши ремонт и
реконструкция на цялата сграда, с която сме кандидатствали и да се създаде
възможност за откриване в града на две нови яслени групи и една група
детска градина. Етап на изпълнение - изпълняват се СМР.
• Процедура «Помощ в дома», Проект „Подкрепа за равноправен и независим
живот”. Проектът е одобрен и се реализира по ОПРЧР, Договарящ орган Агенция за социално подпомагане. Стойност на проекта – 196 250 лв.
Постигнатите резултати при изпълнението на приоритет 3 „Подобряване
състоянието на околната среда и инфраструктурата. Управление на риска.” са:
• Преустроен и осъвременен е централен площад гр. Айтос;
• Изградена е канализационна мрежа в гр.Айтос;
• Частично е изградена канализация на с. Караново;
• Изградена е канализация с домови отклонения в с. Мъглен, с. Тополица, с.
Карагеоргиево;
• Изпълнен е пилотен проект за демонстрационен модел за ветроенергиен
одит и енергийни алтернативи в малки черноморски общини”;
• Изпълнен е проект за почистване, възстановяване и облагородяване на
замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци
в с. Мъглен, с. Черна могила, гр. Айтос”;
• Финансирани са проекти за почистване и облагородяване на 14 населени
места на територията на общината, като са почистени и облагородени 14
населени места в общината.
• В процес на изграждане са канализационна система в село Пирне – Община
Айтос и пречиствателна станция за отпадни води в град Айтос;
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• В процес на изпълнение е проект за прочистване, укрепване на корита и
разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”,
преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос, община
Айтос”;
• През периода 2007 - 2011 г. са извършвани основни ремонтни дейности на
водоснабдяването и канализацията на населените места в община Айтос;
• Ежегодно се извършва ремонт на улично осветление и на улични настилки в
населените места от община Айтос;
• Изготвени са ПУП за общински имоти и цифрови модели планове;
• Ежегодно се извършват и ремонтни дейности за поддръжка на общински
пътища;
• Подобрено е състоянието на зелените площи в общината, като е и закупена
техника за поддръжка на зелените площи;
• Закупена е земя за гробищен парк;
• Извършен е основен ремонт на пътя към Дома за стари хора
• Проект „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос”,
финансиран по ОПОС към МОСВ, на стойност 30 357 340 лв. Подписан
договор на 08.03.2011 г. Сроковете на изпълнение са суспендирани до
сключване на договор за управление и техническа помощ.
• Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община
Айтос”, финансиран по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”. Подписан
договор на 08.10.2010 г. Подписан Анекс към договора за промяна
стойността на проекта на 09.03.2012 г. Нова стойност - 2 027 802.00 лв. Към
края на 2012 г. приключиха СМР по обекта.
• Проект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи
диги на ”Река без име с три притока”, преминаваща през с. Малка поляна и
река „Славеева река” гр. Айтос, община Айтос, финансиран по ОПРР към
МРРБ. Подписан договор на 03.06.2011 г. Подписан Анекс № BG161PO0011.4.06-0005/ 023-02 от 27.11.2012 г. за промяна стойността на проекта. Нова
стойност - 574 113,96 лв. Към края на 2012 г. приключиха СМР по двата
обекта.
•

Проект „Внедряване на енергийно – ефективни мерки в ЦДГ с.
Карагеоргиево, филиал на ОДЗ „ Пролет” гр. Айтос” към Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, Международен фонд „Козлодуй“ –
одобрен за финансиране.
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•

Проект „Внедряване на енергийно – ефективни мерки в Народно читалище
„ Васил Левски 1869, гр. Айтос” към Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, Международен фонд „Козлодуй“ – проекта е
одобрен за финансиране, но поради изчерпани финансови средства е в
резервите.

•

Проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих на общински
терен в село Съдиево, община Айтос” подаден към ПУДООС, МОСВ.
Одобрен, финансиран и реализиран през 2012 г.

• Ежегодно се извършва ремонт на улично осветление и на улични настилки в
населените места от община Айтос (подробна информация се съдържа в
капиталовата програма на община Айтос за 2012 г.);
• Ежегодно се извършват и ремонтни дейности за поддръжка на общински
пътища (подробна информация се съдържа в капиталовата програма на
община Айтос за 2012 г.).
Високият дял на стойността на проекти в процес на изпълнение се обуславя от
характера на проектите, изпълнението на които е свързано с инфраструктурни
мерки, за изпълнението на които е необходим по-голям период от време.
Продължителността на изпълнението на проекти по приоритета често е над 2
години.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на
конкурентоспособна местна икономика” са:
• Подобрено е състоянието на сергиите на общинския пазар и е извършено
благоустрояване на общински пазар.
Проектите, които биха допринесли за постигането на мерките и изпълнението
на приоритета, са свързани с инвестиции от страна на частния сектор, за който
липсват предоставени данни.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 5 „Развитие на
конкурентно земеделие и горско стопанство” са:
• Изпълнен е проект „Придобиване на умения и постигане на обществена
активност на територията за потенциални местни инициативни групи в
селските райони” по Програма за развитие на селските райони.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 6 „Развитие на туризма”
са:
• Направени са инвестиции за Алеята на старите занаяти;
• Извършен е основен ремонт на Зоопарк и е закупено оборудване и
обзавеждане за него.
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• Проект „Поморийски залив и Източна Стара планина”. Проектът е
финансиран по ОПРР към МРРБ. Изпълнява се съвместно с общините
Поморие и Руен, като водещ партньор е община Поморие. В резултат от
проекта ще се създаде регионален туристически продукт и ще се
популяризират туристическите обекти в трите общини.
Постигнатите резултати при изпълнението на Приоритет 7 „Развитие на
общинския капацитет и създаване на партньорства” са:
• Изпълнен е проект за „Развитие на партньорството между Община Айтос и
Община Буюккаръщъран” по програма ФАР;
• Ежегодно е закупувано материално-техническо оборудване и обзавеждане за
подобряване на техническото състояние на общината, което от своя страна
допринася за повишаване на качеството на предоставяните административни
услуги;
• Извършено е сертифициране на общината по ISO 9001:2008 и ISO 14001;
• Ежегодно се извършват обучения на служители на общинската
администрация с цел повишаване на техните професионални умения и
квалификация.
• Подаден проект „Подобряване на управлението, организацията и
функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на
Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното
оптимизиране”. Проектът е одобрен и се реализира по ОПАК към МФ.
Подписан договор на 08.10.2012 г., на стойност 178 551.91 лв.
• Ежегодно се закупува материално-техническо оборудване и обзавеждане за
подобряване на техническото състояние на общината, което от своя страна
допринася за повишаване на качеството на предоставяните административни
услуги;
• Ежегодно се извършват обучения на служители на общинската
администрация с цел повишаване на техните професионални умения и
квалификация.
Въпреки ниската степен на финансово изпълнение на някои от приоритетите,
постиганите резултати и степента на изпълнение на предвидените мерки и
дейности в Общинския план за развитие за периода е добро, като община Айтос
е използвала възможностите за кандидатстване по програми на Европейския
съюз.
По приоритет 7 са подадени и следните три проекта, които не са одобрени за
финансиране:

113/135

Последваща оценка на Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.

• Проект „Изграждане на дребномащабна ВиК инфраструктура за малки
населени места в общините Айтос и Кофчаз. Развиване на обща стратегия за
устойчиво използване на водните ресурси” – неодобрен за финансиране.
• Проект „Подобряване на спортната инфраструктура в община Айтос и
община Каваклъ. Насърчаване на трансграничните общностни връзки чрез
развитие на общи спортни практики и инициативи” – неодобрен за
финансиране.
• Проект Подобряване на спортната инфраструктура в общините Айтос и
Инедже – по-добър старт за по-добър живот. Заедно популяризираме
социалната роля на масовия и младежкия спорт” – неодобрен за
финансиране.
Община Айтос е подала за проект и по норвежкия финансов механизъм, който до
момента не е одобрен за финансиране. В Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) има следните
актуални данни за проекти финансирани от европейските фондове, изпълнявани на
територията на община Айтос:
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Информация за бенефициентите на територията на община Айтос в Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България
Бенефициент

Място на
изпълнение

Наименование на договора

"Ропотамо"
АД

Айтос

Ропотамо Екип

ЕТ "Стил Саркис
Алтънджиян"

Айтос

Сдружение
"ЗнаниеАйтос"

БФП

Изплатен
и

Статус

105 082.57

105 082.57

105 082.57

В процес
на
изпълнени
е

Квалификационно обучение на заети лица

50 861.33

50 861.33

50 861.33

Приключе
н

Айтос

Професионална квалификация на 25 продавачконсултанти

27 023.28

27 023.28

27 023.28

Приключе
н

Сдружение
"ЗнаниеАйтос"

Айтос

Подпомагане на процеса на интеграция и създаване на
съвременни условия за развитие на учениците от
ромското малцинство в Община Айтос

68 766.00

68 766.00

68 766.00

В процес
на
изпълнени
е

Сдружение
"Алтернативи
"

Айтос

Домашни грижи за самотноживеещи стари хора и хора с
увреждания от община Айтос

89 551.93

89 551.93

89 551.93

Приключе
н

Община Айтос

Айтос

Социални услуги в общността за самотно живеещи
стари хора и хора с увреждания в община Айтос

112 362.24

112 362.24

112 362.24

Приключе
н
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Сдружение
"Алтернативи
"

Айтос

Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора
с увреждания от община Айтос

Община Айтос

Айтос

Обновяване на образователната инфраструктура в
община Айтос

Община Айтос

Айтос

Прочистване, укрепване на корита и разширяване на
съществуващи диги на "Река без име с три притока".
преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева
река", гр. Айтос, община Айтос

193 851.28

193 851.28

193 851.28

В процес
на
изпълнени
е

1 928
091.33

1 928
091.33

1 928
091.33

Регистрир
ан

620 025.93

620 025.93

620 025.93

Регистрир
ан

Проекти изпълнявани на територията на община Айтос
№

Място на
изпълнение

Наименование на проект

Бенефициент

1

Айтос

Интегриране на уязвимите гр...

Сдружение "ЗнаниеАйтос"

171 524

171 524

171 521 Приключен

2

Айтос

Квалификация и мотивация

Сдружение "ЗнаниеАйтос"

175 650

175 650

175 648 Приключен

3

Айтос

""Зенви" ЕООД"

"ЗЕНВИ" ЕООД

19 949

19 949

15 959 В процес на
изпълнение

4

Айтос

"Производство за мебели за ...

"ИКА МЕБЕЛ
ДИЗАЙН" ЕООД

19 861

19 861

3 972 В процес на
изпълнение
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5

Айтос

Ропотамо Екип

"РОПОТАМО" АД

105 083

73 558

14 000 В процес на
изпълнение

6

Айтос

Квалификационно обучение
на...

ЕТ "Стил - Саркис
Алтънджия...

50 861

40 689

40 688 Приключен

7

Айтос

Професионална квалификация
...

Сдружение "ЗнаниеАйтос"

27 023

21 619

21 617 Приключен

8

Айтос

Подпомагане на процеса на и...

Сдружение "ЗнаниеАйтос"

68 508

68 508

68 505 Приключен

9

Айтос

Училищен център за интеграц... Професионална
гимназия по с...

81 180

81 180

74 081 В процес на
изпълнение

10

Айтос

Децата са еднакви в сърцата...

Средно
общообразователно
уч...

0

0

11

Айтос

Подкрепа за равноправен и н...

Община Айтос

189 244

189 244

172 460 Приключен

12

Айтос

Домашни грижи за
самотножив...

Сдружение
"Алтернативи"

89 552

84 000

82 753 Приключен

13

Айтос

Социални услуги в общността... Община Айтос

112 362

108 418

103 790 Приключен

14

Айтос

Домашни грижи за самотно
жи...

Сдружение
"Алтернативи"

167 488

167 488

156 137 Приключен

15

Айтос

Интеграция на младежи с увр...

Община Айтос

85 520

85 520

16

Айтос

Подобряване на управлението... Община Айтос

151 911

151 911
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17

Айтос

Обновяване на образователна...

Община Айтос

1 368 973

1 227 636

1 043 491 Приключен

18

Айтос

„Изграждане на защитено
жил...

Община Айтос

405 030

405 030

405 030 Приключен

19

Айтос

Прочистване, укрепване на к...

Община Айтос

571 435

563 698

535 513 Приключен

20

Айтос

Повишаване на
конкурентоспо...

АРЕКС ЕООД

1 202 503

841 752

841 752 Приключен

21

Айтос

"Подобряване на енергийната...

"ТЕРМОЛУКС РАДИАТОРИ" ООД

3 026 383

1 513 192

0

В процес на
изпълнение

Списък проекти, в които община Айтос участва като бенефициент
Наименование на
проекта

Начало

Обща
стойност

БФП

Финансиране
от
бенефициент

Плащания

Продълж.(месеци)

Статус

Социални услуги в
общността за
самотно
живеещи стари
хора и хора с
увреждания в
община Айтос

26.06.2009

112 362

108 418

4 100

103 790

12,00

Приключен

Обновяване на
образователната
инфраструктура
в община Айтос

13.12.2010

1 368 973

1 227 636

144 179

1 043 491

28,50

Приключен

118/135

Последваща оценка на Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.

"Пречиствателна
станция за
отпадъчни води гр. Айтос"

08.03.2011

31 017 340

30 357 340

660 000

151 240

42,30

Временно
спрян

Прочистване,
укрепване на
корита и
разширяване на
съществуващи
диги на "Река без
име с три
притока".
преминаваща през
с. Малка поляна и
река "Славеева
река", гр. Айтос,
община Айтос

03.06.2011

571 435

563 698

8 174

535 513

24,00

Приключен

„Изграждане на
защитено
жилище в гр.
Айтос”

16.02.2012

405 030

405 030

0

405 030

16,00

Приключен

Подобряване на
управлението,
организацията и
функционирането
на общинска
администрация
Айтос чрез
прилагане на

08.10.2012

151 911

151 911

0

151 911

14,43

Приключен
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Единната
методология за
функционален
анализ, с оглед
нейното
оптимизиране
Подкрепа за
равноправен и
независим живот

19.11.2012

189 244

189 244

0

172 460

16,00

Приключен

Интеграция на
младежи с
увреждания чрез
предоставяне на
социална услуга
„Защитено
жилище” в
община Айтос

28.08.2013

85 520

85 520

0

68 416

15,00

Регистриран

Въвеждане на
механизми за
мониторинг и
контрол на
изпълнението на
политики в
община Айтос

15.11.2013

62 480

62 480

0

62 480

9,00

Приключен

Kомпетентна
администрация
на община Aйтос
за по-качествено

04.12.2013

62 646

62 646

0

62 646

9,00

Приключен
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административно
обслужване
Списък проекти, в които община Айтос участва като партньор
Наименование на проекта

Начало

Продълж.(месеци)

Статус

Подпомагане на процеса на интеграция и създаване на съвременни условия
за развитие на учениците от ромското малцинство в Община Айтос

17.06.2008

15,20

Приключен

Домашни грижи за самотноживеещи стари хора и хора с увреждания от
община Айтос

12.05.2008

12,00

Приключен

Подкрепа за достоен живот

08.10.2010

53,47

В процес на
изпълнение

Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от
община Айтос

28.10.2010

14,00

Приключен

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион
Бургас

25.08.2011

56,00

В процес на
изпълнение

РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И
МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И
ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА

13.08.2012

24,00

Приключен

Организацията не участва в проекти, като изпълнител.
: Информация за бенефициентите в община Айтос в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България
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Раздел IV - ИЗВОДИ:
През периода 2007 - 2013г., изпълнението на мерките по приоритетите на
Общинския план за развитие на община Айтос са допринесли до видимия ефект и
въздействие, като е подобрено състоянието на градската среда, на техническата и
социална инфраструктура, подобрена е материално-техническата база на
общинските сгради и е повишен административния капацитет на община Айтос.
Източниците на финансиране при изпълненото на Общинския план за
развитие на община Айтос са средства от общинския и републиканския бюджет,
целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други.
Изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос основно е
финансирано от собствени средства и целеви бюджетни субсидии, с финансовата
подкрепа на Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма
„Регионално развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
ПУДООС, ФАР, Проект „Красива България, национални програми за насърчаване
на заетостта и други.
В Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за всички проекти на договори за
финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани на територията на
община Айтос.

Раздел V - ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ от извършената
междинна оценка за периода 2007 - 2011 г.:

• По данни на НСИ към 01.02.2011г. населението на община Айтос е 28 687
души, а гъстотата й е 71 човека/ км2.
• Населението на общината е 6,90% от населението на област Бургас, 2,66% от
населението на Югоизточен район и 0,39% от населението на страната.
Община Айтос е на трето място с по брой население в област Бургас.
• Естественият прираст на община Айтос през 2010г. е с положителната
стойност от 0.49‰. Механичният прираст на община Айтос е отрицателен
4.15‰. с тенденция към увеличаване на изселванията.
• Степента на образование на населението на община Айтос е както следва: с
най-висок дял 35,15% от общия брой на населението на общината са
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завършилите средно образование, като близък е делът и на населението с
основно образование - 29,31%. Едва 9,35% са с висше образование.
• Икономически активното население на община Айтос е 46%, като 70% от
него са заети лица и 30% - безработни. Икономически неактивното население
на общината е 38%, което е под средно за страната (42%).
• Равнището на безработица в община Айтос през 2011 г. средно е 11.8%
• Община Айтос е една от най-големите селски общини в България.
• Основната част от предприятията на територията на община Айтос съгласно
Закона за малки и средни предприятия попадат в категорията микро и малки
предприятия (99.39%).
• В общината има възможности за развитие на различни видове туризъм на
основата на минералните извори, природните и археологически
забележителности.
• Анализът на динамиката на приходите и разходите в Община Айтос през
последните пет години извежда като години с най-голям ръст 2008 г. През
2011 г. постъпилите приходи в общинския бюджет са се увеличили с 32%
спрямо 2007 г. и с 84% спрямо 2004 г. през която е разработван Общинския
план за развитие.
• Населението и стопанската дейност на територията на общината се
осигуряват от система обслужващи институции, които предоставят
необходимите услуги за населението на територията на община Айтос.
• През периода 2007 - 2011г. е подобрено състоянието на околната среда,
техническата и социална инфраструктура в община Айтос.
• Визията за развитие на община Айтос продължава да бъде актуална и
съгласувана с актуализираните стратегически документи за регионално
развитие на ниво държава, район за планиране и област.
• Приоритетите на Общинският план за развитие са разработени в
съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на Бургас,
Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие
на Югоизточен район 2010 - 2013г, Актуализиран документ за изпълнение на
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2009-2015 г. и други и документи за стратегическо планиране.
• Целите и приоритетите за развитие на общинския план за развитие на
община Айтос се базират на визията за местно развитие и анализа на
социално-икономическото развитие на общината като тяхното изпълнение би
довело до реализиране на общоевропейските цели и планове.
123/135

Последваща оценка на Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.

• За периода 2007 - 2011г., в изпълнение на Общинския план за развитие в
община Айтос са изпълнени и се изпълняват проекти на обща стойност 54
352 689.42 лева. Изпълнените проекти са на обща стойност 16 902 726,33
лева, а в процес на изпълнение са проекти на обща стойност 37 449 963.09
лева.
• Съгласно индикативната финансова таблица на Общинския план и
заложените финансови ресурси, относителния дял на финансовото
изпълнение на плана е 31.36%, от които стойността на приключилите
проекти е с относителен дял 9.75%, а на тези в процес на изпълнение 21.61%.
• При изпълнението на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на
младите хора” са направени инвестиции на стойност 2 135 257,06 лева, от
които 182 967 лева са по проекти на частния сектор. Относителния дял на
финансовото изпълнение на приоритет 1 „Повишаване на заетостта, в т.ч. на
младите хора” относителен дял е 32.50%.
• При изпълнението на приоритет 2 „Създаване на благоприятна среда за
развитие на социалния капитал” са успешно приключили проекти на
стойност 4 449 425,92 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност
14 393 518 лева. Общата стойност на изпълнените проекти и тези които са в
процес на изпълнение по приоритет 2 е 7 508 767,08 лева. Относителния
дял на финансовото изпълнение на приоритет 2 „Създаване на благоприятна
среда за развитие на социалния капитал” е 17.58% от предадените средства в
индикативната финансова таблица в Общинския план за развитие по
приоритета.
• При изпълнението на приоритет 3 „Подобряване състоянието на околната
среда и инфраструктурата. Управление на риска.” са изпълнени проекти на
стойност 9 648 946,00 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност
34 390 621,93 лева. Общата стойност на изпълнените проекти и тези които са
в процес на изпълнение по приоритета е 44 039 567,93 лева. Относителния
дял на финансовото изпълнение на приоритет 3 „Подобряване състоянието
на околната среда и инфраструктурата. Управление на риска.” е 62,99% от
заложените необходими финансови ресурси в индикативната финансова
таблица.
• При изпълнение на приоритет 4 „Развитие на конкурентноспособна местна
икономика” са изпълнени проекти на стойност 205 787,00 лева.
Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 4 „Развитие на
конкурентноспособна местна икономика” е 0.47% от финансовия ресурс
предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
• При изпълнение на приоритет 5 „Развитие на конкурентно земеделие и
горско стопанство” са изпълнение проекти на стойност 186 022,00
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лева.Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 5 „Развитие
на конкурентно земеделие и горско стопанство” е 4% от финансовия ресурс
предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
• При изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” са изпълнение
проекти на стойност 2 300 000,00 лева. Относителния дял на финансовото
изпълнение на приоритет 6 „Развитие на туризма” е 1.33% от финансовия
ресурс предвиден в индикативната финансова таблица в Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
• При изпълнение на приоритет 7 „Развитие на общинския капацитет и
създаване на партньорства” са изпълнение проекти на стойност 253 393,34
лева. Относителния дял на финансовото изпълнение на приоритет 7
„Развитие на общинския капацитет и създаване на партньорства” е 7,59% от
финансовия ресурс предвиден в индикативната финансова таблица в
Общинския план за развитие на община Айтос за периода 2007 – 2013 г.
• Основни източници на финансиране са средства от общинския и
републиканския бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и
други.
• През периода 2007 - 2010 г са реализирани проекти, допринасящи за
изпълнението на Общинския план за развитие по Програма за развитие на
селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна
среда”, ПУДООС, САПАРД, ФАР, Проект „Красива България”, национални
програми за насърчаване на заетостта и други.
• Междинната оценка на изпълнение на приоритетите по Общинския план за
развитие на община Айтос е добра, като изпълнението е съобразено с
финансовите ресурси на общината и предоставените възможности за
кандидатстване за предоставяне на финансова помощ.
• През периода 2007 - 2011г. изпълнението на мерките по приоритетите на
Общинския план за развитие на община Айтос са допринесли до: подобрено
състоянието на градската среда, на техническата и социална инфраструктура,
подобрена е материално-техническата база на общински сгради и е повишен
административния капацитет на община Айтос.
• Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за девет проекта на
договори за финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани
на територията на община Айтос. Общата стойност на договорите е 3 195 616
лева, а броят на бенефициентите е пет.
• В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение
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на Общинския план за развитие като се спазват нормативните изисквания
съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
• Ежегодно се разработва Програма за реализация на Общински плана за
развитие на Община Айтос.
• Годишен доклад за изпълнение и наблюдение на изпълнението на общинския
план за развитие не е изготвян за периода 2007 - 2011 г.
• Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на Общинския план за
развитие. Общината публикува на интернет страницата си информация за
планови и стратегически документи на общината, проектите които са в
процес на изпълнение и са изпълнени от общината и финансирани от
Европейски фондове, наредби, решения, правилници приети от общинския
съвет, общински бюджет на общината, отчетите на дирекции за тяхната
дейност през предходната година.
• При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи от
принципа на партньорство между местната власт и всички партньори,
заинтересовани участници в процеса на местното развитие
• Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от
собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и
тяхното съфинансиране.
• Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти,
привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на
българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и
мерките заложени в ОПР.
• Всички анкетирани служители в общинска администрация Айтос са
запознати с Общинския план за развитие на общината и с начините на
отчитане и контролиране при изпълнението му.
• Според повечето анкетирани служители в общинската администрация има
реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г. и се е
подобрило качеството на живот в общината.

Резултати след извършена междинна оценка
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2007-2013 г. са изпълнени следните
препоръки:
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1. Общинският план за развитие на община Айтос е актуализирн за
оставащия период на неговото действие до 2013г. и е изготвен
Актуализиран документ за изпълнение му.
2. Актуализирани са индикаторите за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Айтос.
3. Актуализирани са мерките по приоритетите с оглед адаптиране към
текущите нужди на общината и отчитане на постигнатите резултати при
изпълнението на Общинския план за развитие през 2007 - 2010г.
4. Актуализирана е индикативната финансова таблица на Общинския план
за развитие за оставащия период 2011 - 2013г.
5. Изготвена е актуализирана Програма за изпълнение на общинския план за
развитие до 2013г. В изготвянето на програмата са включени НПО и
бизнеса, които да подават информация за техните приоритетни проекти и
дейности до 2013 г. и да ги съгласуват с целите на ОПР.
6. Община Айтос ежегодно е изготвяла Програма за реализация на
общинския план и Годишни доклади за наблюдение на изпълнението му в
оставащия период на неговото действие до 2013г.
7. Изготвена е програма за активно използване на фондове на ЕС за
постигане на целите и изпълнение на дейностите, заложени в ОПР.
8. Изпълнени са мерките по информация и публичност по отношение на
Междинния доклад за оценка и Актуализирания документ за изпълненото
на Общинския план за развитие.
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Раздел VI
оценка:

- Основни изводи и препоръки от извършената последващата

Изводи: Ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост

•

•

•

•

Обследваният период 2007 - 2013 г. обхваща две важни за икономическото
развитие на страната събития - присъединяването на България към
Европейския Съюз и световната икономическа и финансова криза. В
периода на разработване на Общинския план за развитие, който съвпада с
предприсъединителния период на членство в ЕС, заложените приоритети и
цели са не са съобразени в достатъчна степен с очакваното действие на
Оперативните програми, както и с възможностите за подкрепа. След
присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. последва период на
съгласуване и адаптиране на дизайна и механизмите на програмите от една
страна и от друга изграждане на капацитет у бенефициентите за усвояване
на европейските фондове. Този период съвпада със световната
икономическа криза, която се отрази негативно, както на икономическото
развитие на страната, така и на действието на европейските инструменти за
подкрепа. Периодът съвпада и с една задълбочаваща се тенденция на
неблагоприятна демографска структура - застаряващо население, ниска
раждаемост и отрицателен прираст. Въпреки това, Община Айтос постига
средна до висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР
2007-2013. В този период се поставя и началото на редица проекти, чиято
реализация и ефекти ще бъдат през периода на планиране 2014-2020.
Като цяло, въздействието от изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на Община
Айтос (и Програмата за управление на общината, която е в голяма степен
съгласувана със стратегическите цели на ОПР) се е отразило положително в
областта на направените инвестиции в благоустрояване и инфраструктура,
която от една страна подобрява качеството на живот (здравеопазване,
образование и социална инфраструктура), подобрява качеството на
показателите на околната среда и питейната вода, а от друга стимулира
инвестициите в общината.
Община Айтос в следващия програмен период следва да работи в насока по
създаване на условия за привличането на туристи (туристическа и културна
инфраструктура).
Община Айтос е направила и значителни инвестиции в администрацията подобряване на услугите, подобряване на прозрачността и отчетността и
повишаване на капацитета на общинската администрация, оптимизиране на
структурата, които допринасят за въздействието и устойчивостта на
изпълняваните мерки.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Анализът на изпълнението показва, че Общината в максимална степен се е
възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти,
предоставени от държавен бюджет и структурни фондове. Общинската
администрация е разработвала и подавала проектни предложения към
всички ОП в рамките на приложимото. Още по-важно е да се отбележи
много високата успеваемост в печеленето на проекти и високата степен на
изпълнение, което идва да покаже съответствието на качеството на
проектите с правилата и изискванията на съответните програми и
Управляващи органи и натрупаният капацитет от страна на общинската
администрация.

В ОПР една част от предвидените мерки/проекти за постигане на целите са
трудно измерими, защото са неточно формулирани или се припокриват с
други мерки от други приоритети.
С оглед на променящата се среда, финансовата криза и задълбочаващите се
демографски изменения е необходимо в следващия стратегически и планови
документ да бъдат преподредени и ясно разделени целите и мерките в
отделните приоритети и да се подобри логиката на интервенция.
По някои от приоритетите са заложени твърде много мерки, за някои
приоритети има прекалено много проекти. Някои от набелязаните мерки по
различните приоритети и специфични цели са сходни.
При изпълнението на ОПР се осъществяват проекти, които допринасят
едновременно до реализирането на повече от една мярка и специфична цел,
което затруднява процеса на наблюдение и оценка.
Осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и
на действията по реализацията му.
В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение
на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и реализирани
проекти, вътрешен мониторинг и контрол, като се спазват нормативните
изискванията съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за
прилагането му.
При изпълнение на Общинския план за развитие за планиране и реализиране
на проектите и осъществяването на вътрешен мониторинг и контрол се
разработват ежегодно Програма за реализация на Общински плана за
развитие на Община Айтос.
Съгласно Закона за регионалното развитие следва да се представя ежегодно
за одобрение пред общински съвет Годишен доклад за изпълнение и
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие. За периода
2007 - 2011г. такъв доклад не е изготвян и не е представян пред общински
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съвет. Препоръката за оставащия период на изпълнение на плана, е изготвен
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие, в който са отчетени постигнатите резултати и степента на
изпълнение на годишната програма за реализация на плана.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

При прилагането на Общинския план за развитие, община Айтос се ръководи
от принципа на партньорство между местната власт и всички партньори,
заинтересовани участници в процеса на местното развитие.
Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от
собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и
тяхното съфинансиране. Общината се е възползвала от възможности за
кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от
европейски фондове и програми на българските министерства с цел
изпълняване на приоритетите, целите и мерките заложени в ОПР.
Във връзка за изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г. са реализирани
следните дейности: Подобряване на градската среда; По-добро качество на
живот; Подобрена инфраструктура; Подобрена улична мрежа; Подобрени
общински пътища; Премахнати са нерегламентирани сметища; Подобрена
образователна инфраструктура; Квалифицирана и добре обучена
администрация. Подобрен център на града; Подобрена инфраструктура и
градска среда; Участие по програма „Красива България” – подобрен облик на
централния площад и градската градина. Повишаване на административния
капацитет след изпълнение на проекти по ОПАК.
В Община Айтос е създадена добра организация за прилагане и изпълнение
на Общинския план за развитие, като се спазват нормативните изискванията
съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
Ежегодно се разработва Програма за реализация на Общински плана за
развитие на Община Айтос.
Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на общинския план за
развитие чрез публикуване на информация за планови и стратегически
документи на общината; наредби, решения, правилници приети от
общинския съвет; общински бюджет на общината; отчетите на дирекции за
тяхната дейност през предходната година., проектна дейност.
При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи от
принципа на партньорство между местната власт и всички партньори,
заинтересовани участници в процеса на местното развитие.
Община Айтос изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта от
собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и
тяхното съфинансиране.
Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти,
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привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на
българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и
мерките заложени в ОПР.
•

Всички служители в общинската администрация са запознати с Общинския
план за развитие на Община Айтос 2007-2013 г. и запознати много добре със
съдържанието на документа, начините на отчитане и контролиране при
изпълнението му.

Изпълнение и наблюдение

Има механизъм за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР,
като са изготвяни годишни доклади за изпълнението на ОПР. Разработената
система от индикатори, която да дава възможност за проследяване на напредъка
не е достатъчно обективна. В доклада от извършената междинна оценка има
препоръка за разработване на такъв механизъм с примерни индикатори, които не
са конкретизирани, нямат базови и целеви стойности.

Препоръки

Бъдещата приложимост на общинския план за развитие зависи от
детайлното описание на работеща и ефективна система за управление,
наблюдение и оценка на плана,
Необходимо е да са предложи система от индикатори за продукт на
ниво мярка (проект), резултат на ниво специфична цел/приоритет и общи
индикатори (или индикатори за въздействие) на ниво стратегическа цел.
Необходимо е индикаторите да бъдат SMART, да имат зададени базови и целеви
стойности.
Подобряване на действията по прилагането на принципа на
партньорство и за изпълнението на ОПР. Необходимо е да се засили
взаимодействието между партньорите при подготовката и изпълнението на
проекти, насочени към постигане целите и приоритетите на ОПР, да се изработят
и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на информация и
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публичност за изпълнението на ОПР. Добре е да се стимулират заинтересованите
страни за по-активно включване.
При следващото планиране на ОПР, Община Айтос трябва да
прецизира своите цели и операции. Особено е важно приоритетните частни
инициативи да бъдат допълнени с публични мерки и конкретни проекти,
подсилващи желаните ефекти на първите.
При разработване на следващия ОПР на Община Айтос е добре да се
търси синергия и допълняемост, включително интегриране на различни мерки например инвестиции в инфраструктура и услуги с обща цел. Такива интегрирани
мерки могат да се насочат към подкрепа на процесите на интеграция на групи в
неравностойно положение.
При програмиране на следващия ОПР е добре да бъде проследимо
ясно устойчивото развитие - Община Айтос прави много в това отношение, като
са реализирани редица проекти. Пряката връзка между тях ще позволи допълване
и надграждане на вече изпълнени мерки.

Препоръки, относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие при разработване на новото издание на Плана за развитие
на Община Айтос за периода 2014-2020 г.

1.Изготвяне на Програма по реализацията, която придружава ОПР
в целия период на неговото изпълнение 2014-2020 г.
2.Ежегодно изготвяне на доклади по наблюдение на изпълнението.
3.Разработването и въвеждането на единна Система за
мониторинг и оценка на провежданите политики за развитие, на всички
нива на планиране на регионалното развитие - стратегии, програми и
планове.
4.Създаване на стратегически документи за планово развитие на
всички основни секторни политики, в подчинение на ОПР.
5.Дефиниране
администрацията.
6.Годишно

на

ежегодните
отчитане

стратегическите цели на администрацията.
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7.Обвързване на отчетите по изпълнение на секторните документи
с годишните доклади по наблюдение на изпълнението на ОПР.
8.Включване на Община Айтос в новата Електронна система за
управление и контрол на проектите по Оперативните програми през
следващия програмен период.
9.Разширяване обхвата на одитния процес - текущ и последващ,
като част от мониторинговата система за упражняване цялостно
наблюдение, контрол и оценка по изпълнението на проекти.
10.Засилване на електронизацията в дейността на администрацията.
11.Приоритизиране на общинската собственост и оптимизирането на
нейното управление, с цел създаване на обективни предпоставки за
повишаване на инвеститорския интерес.
12.Подготовка за постепенен преход от съставяне на традиционен
(класически) общински бюджет към програмен, с перспектива за преминаване
към проектен модел.
13.Създаване на повече обществени съвети, които да покрият всички
сфери на общински дейности.
14.Иницииране и оказване на активно съдействие, в организирането на
повече външни експертизи за извършване на независима оценка по реализацията
на документите от системата на стратегическото планиране на местно
ниво, с акцент върху междинните и крайните периоди на изпълнението.
15.Мотивиране на НПО, читалищата, учебните заведения, бизнеса и
другите публични субекти за осъществяване на обратна информационна връзка,
по отношение на развиваната проектна активност на територията на Община
Айтос, извън обхвата на партньорските инициативи, реализирани с
участието на администрацията.
16.Разработване и системно поддържане на актуална база-основни
данни за сектори и сфери на дейност, за които информацията е
недостатъчна, чрез провеждане на периодични, или по конкретни поводи,
на собствени проучвания.
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Раздел VII – Източници на информация

Последващата оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община
Айтос за периода 2007-2013 г. е изготвена на база следните източници на
информация:

• Общински план за развитие на община Айтос 2007-2013г.;
• Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015 г.;
• Междинна оценка на областна стратегия за развитие на област Бургас
2005 – 2015 г.;
• Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за
развитие на югоизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
югоизточен район 2010-2013 г.;
• Официални данни от Териториално статистическо бюро - гр. Бургас,
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос, Общинска служба „Земеделие и
гори” - Айтос и други.
• Справки, доклади и отчети на Община Айтос;
• ИСУН;
• Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие – 2009г.
• Интернет сайтове и портали: Община Айтос, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК,
ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.
•

Интервюта
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