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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
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ЗПЧП  Закон за публично-частното партньорство 
ЗМСМА   Закон за местното самоуправление и местната  
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ИПГВР  Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
МЗХ  Министерство на земеделието и храните 
МИЕ  Министерство на икономиката и енергетиката 
МИП  Министерство на инвестиционното проектиране 
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МОН  Министерство на образованието и науката 
МП  Министерство на правосъдието 
МРР  Министерство на регионалното развитие 
МСП                  Малки и средни предприятия 
МТС  Министерство на транспорта и съобщенията 
МТСП  Министерство на труда и социалната политика 
НСИ  Национален статистически институт 
НСРР  Национална стратегия за регионално развитие 
ОПИП  Оперативна програма „Иновации и предприемачество” 
ОПНОИР  Оперативна програма „Наука и образование за  
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ОПОС  Оперативна програма „Околна среда” 
ОПР  Общински план за развитие 
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ПР на ОПР Програма за реализация на Общинския план за развитие 
ОСР  Областна стратегия за развитие 
ОУП  Общ устройствен план 
ПУП  Подробен устройствен план 
ПЧП  Публично-частно партньорство 
РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и води 
СГО  Структури на гражданското общество 
СКФ  Структурни и Кохезионен фонд 
ТП   Техническа помощ 
УО   Управляващ орган 
ФЛАГ  Фонд за органите на местното самоуправление в България  
                        ФЛАГ ЕАД 
ЮИРН  Югоизточен район от ниво 2 
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Въведение 
Целта на това проучване е осигуряване на актуална информация за 

състоянието на територията на МИГ–територията на община Айтос и реален анализ 

на потенциала за развитие.  

За постигането на тази цел Изпълнителят извърши следния набор от дейности:  

 

 набиране на количествена и качествена информация за състоянието и 

развитието на територията чрез различни способи;  

 анализ и синтез на набраната информация чрез различни методи за 

стратегически анализ;  

 извеждане на основните направления и потенциал за развитие; 

 очертаване на приоритетни области за развитие на територията.  

 

Чрез различни методи бе набрана необходимата информация, описваща различните 

аспекти от развитието на територията на МИГ–територията на Община Айтос. 

Набраната и обобщена информация бе подложена на анализ чрез различни методи 

(проучвания, изследвания с цел събиране на статистически данни; Деск анализ; 

PEST анализ), което осигури достоверност, актуалност и всеобхватност на 

резултатите от направеното проучване. 

МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЯ  

 

При изпълнение на конкретните дейности бяха използвани следните методи:  

 

 Проучване на документи, информация и данни от различни източници;  

 Анализ и синтез на базовата входяща информация и данни. Обобщаване  

резултатите на ниво община и на МИГ–територията на Община Айтос;  

 Сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението 

се правят изводи и препоръки.  

 Графично изразяване на резултати, изводи и тенденции.  

 

Проучване  

За целите на настоящото проучване бяха проучени основно следните общински, 

регионални, областни, национални и европейски документи:  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС;  

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.;  

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;  
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 Национална програма за развитие: България 2020;  

 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 

2014-2020 г. (в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, 

икономиката и малките и средни предприятия, развитие на 

телекомуникационните мрежи, пазара на труда, иновациите и въвеждането на 

нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности и 

др.);  

 Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;  

 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020; 

 Регионален план за развитие на Югоизточен  район за периода 2014-2020 г.;  

 Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г.;  

 Общински план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г.; 

 План за градско възстановяване и развитие на Айтос; 

 Програма за опазване на околната среда на община Айтос ; 

 Източници на официална статистическа информация: Национален 

статистически институт (НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, 

държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на 

изпълнителната власт, община Айтос, ИСУН.  

 

Анализ и синтез  

Този етап включваше обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и 

информация. Осъществяването на тази дейност осигури актуална информация за 

състоянието на територията на МИГ „Айтос” и реален анализ на потенциалните й 

възможности за развитие. Изпълнението й беше извършено чрез следният набор от 

дейности:  

 Набиране на количествена и качествена информация за състоянието и 

развитието на територията на МИГ „Айтос” чрез различни способи;  

 Анализ на набраната информация чрез различни методи за стратегически 

анализ; 

 извеждане на основните направления и потенциал за развитие; 

 очертаване на приоритетни области за развитие на територията.  

 

Очертаване на приоритетни области за развитие.  

Чрез различни методи бе набрана необходимата информация, описваща 

различните аспекти от развитието на територията. Набраната и обобщена 

информация бе подложена на анализ чрез методите проучвания, изследвания с цел 
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събиране на статистически данни; STEP/PEST анализ; Деск анализ, което осигури 

достоверност, актуалност и всеобхватност на резултатите от направеното проучване.  

Анализът на потенциала за развитие бе синхронизиран с другите стратегически 

документи на общинско, регионално и национално ниво.  

Резултатите от направените анализите бяха обобщени в настоящия доклад, който бе 

предоставен на заинтересованите страни и целеви групи за дискутиране в рамките 

на дейностите за обществено консултиране на политиките (обществени обсъждания, 

експертни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници и кръгли маси). 

За онагледяване на информацията се използваха графични методи за представяне 
на данните – таблици и фигури. 

 

Разлика между SWOT - анализ и PEST -

анализ: 

 

PEST - анализ изследва пазара;  

SWOT - анализ изследва състоянието на 

бизнес единица на пазара спрямо неговите 

конкуренти, продуктова концепция или идея. 

 

PEST - акроним за политически, 

икономически, социални и технологични 

фактори, които се използват за оценка на 

организацията на пазара или стопанска 

единица. 

STEP е акроним за имената на тези фактори: 

социално (S - социална), технология (T - 

технологична), икономически (E - 

икономическа), политически (P - 

политически).  

Понякога, STEP - анализ се нарича още PEST 

- анализ, но в действителност - това е едно и 

също нещо. 

 

ДЕСК АНАЛИЗ  

За осъществяване на настоящето проучване беше използван деск-анализ, 

който борави с вторична или съществуваща информация. Необходимата информация 

се осигурява от вече проведени проучвания.  

За извършването на настоящото проучване и анализ на потенциала за развитие на 

територията на МИГ „Айтос” обяха проучени основно следните общински, 

регионални, областни, национални и европейски документи:  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС;  

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.;  

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;  

 Национална програма за развитие: България 2020;  
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 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 

2014-2020 г. (в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, 

икономиката и малките и средни предприятия, развитие на 

телекомуникационните мрежи, пазара на труда, иновациите и въвеждането на 

нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности и 

др.);  

 Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;  

 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 

 Регионален план за развитие на Югоизточен  район за периода 2014-2020 г.;  

 Общински план за развитие на Община Айтос за периода 2014 – 2020 г.; 

 План за градско възстановяване и развитие на Айтос; 

 Програма за опазване на околната среда на Община Айтос; 

 Областна стратегия за развитие на Област Бургас за периода 2014-2020 г.;  

 Източници на официална статистическа информация: Национален 

статистически институт (НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, 

държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на 

изпълнителната власт, община Айтос, ИСУН. 

 

По отношение на публичността на плановете и стратегиите може да се направи 

извода, че те са достъпни в интернет пространството на собствените страници на 

организацията, която ги е издала или управлява и на уеб-портала на Министерски 

съвет – www.strategy.bg.  

Данни от  Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН) - публична част, по отношение на изпълнени 

проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Административен капацитет, ОП 

Регионално развитие и ОП Конкурентоспособност на българската икономика. 

По отношение на официалната статистическа информация на ниво Община е 

необходимо допълнително изискване от официалните институции – Национален 

статистически институт, Агенция по заетостта (Дирекция бюро по труда), Областна 

дирекция „Земеделие” и др. на статистически данни. Без тях не може да се 

осъществи качествен и задълбочен анализ на икономическото и социалното 

развитие, тъй като данните от Деск-анализа не са недостатъчни за направа на пълна 

характеристика на територията.  

Получената информация от документите бе използвана за изготвянето на „Проучване 

и анализ на потенциала за развитие на територията на Местна Инициативна Група 

„Айтос”  и за постигане на съответствие на документа с европейските, национални, 

регионални, областни документи за развитие.  
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1. Обща характеристика 

1.1. Географско положение, граници и големина 

Територията на Местна инициативна група Айтос, припокриваща в реални 

граници територията на Община Айтос,  е разположена в Източната част на страната. 

Формира дял от централната част на северната периферия на област Бургас. 

Територията включва части от Източна Стара планина (Карнобатска и Айтоски 

планини),   долината на Айтоска река и част от северната граница на Бургаската 

низина.  

  
Географско положение на територията на МИГ „ Айтос” 

В административно - териториално отношение община Айтос граничи само с 

общини от Бургаска област, като на Север 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 МИГ-територията на 

Община Айтос, с най-голямо значение за нейното развитие се явява географската 

близост и транспортно-комуникационната свързаност с икономическият и 

административен център на Югоизточният район от ниво 2 - гр. Бургас. През 

територията преминава трасето на първокласен път I-6, който преди пускането в 

експлоатация на магистрала „Тракия“ играе ролята на основната транспортна връзка 

на столицата и Западната част на страната с Южното Черноморие и гр. Бургас. От 

транспортно-комуникационна гледна точка - през тази територия минава трасето на 

Айтоският проход, който макар и с локални функции, свързва Югоизточният район 

със Североизточният район.  
Географското положение, транспортната обвързаност с гр. Бургас, 

предопределят включването на по-голяма част от територията на МИГ „Айтос” като 
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част от агломерационния ареал на Бургас, което открива добри възможности за 

подобряване на общественото обслужване и привличането на инвестиции. 

Територията на МИГ „Айтос” е формирана от землищата на 17 населени места (16 

села и един град), с обща площ от 402,9 кв.км и с население близо 29 хил. души 

(28 887 към края на 2011 г. и 28 327 по данни на НСИ към 31.12.2014 г.).  

1.2. ОБЩА ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Разположението на територията на община Айтос в рамките на югоизточните 

части  на страната предопределя сравнително разнообразен 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. Това съчетание на територията се поделя на две  

обособени части. Северна, където доминира структурата на ниската Айтоска 

планина, преминаваща към Айтоското поле на Бургаската низина и се отличава със 

сравнително равен релеф в южно направление и хълмист в централните части на 

общината. 

Спецификата на релефа в голяма степен предопределя характера на 

транспортно-комуникационните връзки, както и аграрният профил на отделните 

части от територията на МИГ „Айтос”. Северната хълмиста част е заета предимно от 

трайни насаждения - основно лозови масиви, докато в южната доминират зърнените 

и техническите култури. 

 Полезни изкопаеми 

Територията е сравнително бедна на полезни изкопаеми. 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 южно-

селската група, както и горнокредни вулканити и андезити. На тази основа са 

развити редица кариери за добив на трошен камък за пътното строителство и 

находища за облицовъчен материал. Със своите естетически качества е известен 

т.нар. Айтоски камък, който се добива в малки количества.  

 Климат и климатични ресурси 

Климатът е с характеристиките на преходно континенталната климатична 

област на страната, като в най-източните и части осезателно се чувства 

Черноморското климатично влияние. Средната годишна температура е около 12,5°С, 

средната януарска – 2,1 °С, средната юлска – 22,4 °С. Средното годишно количество 

на валежите – 529 мм. Минимумът на валежите на територията е през август, а 

максимумът – през ноември-декември. 
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Пространствено разпределение и вероятност за натрупване на сума от активни температури 

 Източник: НИМХ-БАН 

 

         Посоката на ветровете е разнообразна поради влиянието на много динамични 

природни фактори. Преобладаващи са северните ветрове, които са с по-голяма 

средна скорост. Налице са отлични условия за производството на електроенергия от 

фотоволтаични системи, както и на топлоенергия от термопанели. 

Климатът е благоприятен.  Създават се условия за развитие на земеделие и 

животновъдство, изграждане и поддържане на стопанска инфраструктура, 

самопречистване на въздуха, енергия от възобновяеми източници – слънчева 

енергия, ветрова енергия, както и развитие на алтернативен туризъм. Като 

неблагоприятни могат да бъдат посочени недостатъчните количества валежи. 

 Води 

По отношение на водите, територията на МИГ „Айтос” не се отличава с 

особено значими водни ресурси. Причината за това са 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. Тя принадлежи към Черноморската отточна област и се формира водосбор 

от около 300 кв. км. Ниските валежни количества и високите летни температури са 

причина за сравнително  чести засушавания, предопределило изграждането на 

сравнително гъста мрежа от  микроязовири.  

В с. Съдиево се намира извор на минерална вода с лечебни свойства. Водата 

помага за болести на отделителната система, опорно-двигателния апарат и 

ендокринни заболявания. Подходяща е за всекидневна употреба като питейна вода. 

Геоложкия строеж на територията е предопределил формирането на извори на  

минерални води - топли и студени. Към настоящия момент не са усвоени ефективно 

и не е налична адекватна инфраструктура за тяхната експлоатация.  

 Почви 
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Почвените ресурси са типични за региона и са представени от два основни 

типа почви - канелени горски алувиални и алувиално-ливадни.  

Естествената растителност на канелените горски почви е от нискостеблени 

гори, храсталаци и пасища. Доминират косматия дъб, благун, пърнар и някои 

средиземноморски видове. Често срещани са разредените гори от източен габър, 

драка, смрадлика и тревни съобщества от кафтарика. Голяма част от канелените 

горски почви са обезлесени и превърнати в обработваеми площи.  

Алувиалните и алувиално-ливадни почви се характеризират с общи 

особености. Формират се винаги на заливната и първата над заливна тераса на 

реките. Подложени са на периодично заливане и натлачване на нови наноси. При 

естествени условия върху тях расте водолюбива растителност – дървесна (елша, 

върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-ливадна (власатка и др.).  

В южната част на територията, в Айтоското поле се срещат и типичните за 

Бургаската низина смолници. По-съществените особености на смолниците са 

следните:  

 високо съдържание на глина – над 60 %;  

 много мощен хумусен хоризонт – 60-80 cm; 

 наличие на троховидно-зърнеста структура в най-горната част на 

хумусния хоризонт и на силно вертичен хоризонт по-долу;  

 значително съдържание на карбонати във вид на белоочки - в някои 

смолници има и гипсови кристали;  

 голяма количество набъбващи глини.   
 

Карта на основните агроекологични райони 
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Срещат се  хумусно-карбонатни и черноземни смолници. Сред основните 

скали преобладават варовици и в резултат на това на много места, теренът има ясно 

изразен карстов характер. Варовиците 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. Популярност има и 

т.н. „Айтоски камък”, който представлява сиенит с наситено зелен цвят. Намира 

приложение за вътрешни облицовки. 

Почвеното разнообразие, в съчетание с особеностите на релефа, 

предопределя в северната част да се залага предимно на трайни насаждения, а в 

южната и югоизточна част преобладават предимно зърнени и технически култури. 

 Биологично разнообразие и горски ресурси 

Територията на МИГ „Айтос” се отличава с богата флора и фауна. Горската 

растителност е представена от дъбови насаждения с участия на габър, източен бук, 

липа, явор, топола и др. Срещат се и билки, имащи значение за фармацията и 

медицината - тетра, шипка, мента, бял равнец, жълт кантарион, мащерка. Рядък 

растителен вид е бодливото сграбиче (айтоски генгер), което изобщо в цяла Европа 

се среща единствено тук. Бодливото сграбиче е сухолюбив растителен вид. 

Представлява ниско бодливо храстче с дребни сребристоокосмени листа. Образува 

сравнително просторни храстови ценози с чадърообразни форми. 

Горите на Айтоския Балкан се обитават от различни видове животни.  В тях се 

срещат най-много диви свине, вълци, лисици, сърни и елени, а по полето - зайци, 

невестулки, таралежи. От влечугите се срещат змии и гущери. Вече рядко могат да 

се видят костенурки. 

2. Демографска характеристика 

2.1. Брой и гъстота на населението 

Територията на МИГ „Айтос” обхваща в пълни граници територията на Община 

Айтос, която е една от средно големите по население общини в България. 

Максимален брой жители в нея е отчетен на преброяването през 1985 г. – 33 807 

души. На следващите преброявания нейното население намалява и през 2011 г. е 28 

687 души.  
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По данни от последното  Общо В града В селата 

Преброяване - 2011 г. общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

МИГ "АЙТОС" 28687 14007 14680 20016 9731 10285 8671 4276 4395 

 

 

През 2014 – 28 327 души. В периода 2005 – 2014 г. населението на Общината е 

намаляло с 2059 души, като по-значителното намаление започва след 2010 г. Темпът 

на намаление за периода е около 7%. Негативните изменения в броя на 

населението, макар и по-слабо изразени, са неблагоприятен фактор за цялостното 

развитие на територията. В перспектива намалението на населението води до 

ограничаване на работната сила и възпроизводствения потенциал. В границите на 

Бургаска област Община Айтос заема трета позиция по брой на населението след 

общините Бургас и Руен. Към 01.02.2011 г. на нея се падат 6,9% от населението на 

Бургаска област. Промените в броя на населението се отразяват на показателя 

средна гъстота. Тя е по-висока от средната за страната стойност – 65,7 д./кв.км.  

2.2. Полова структура 

 Половата структура се определя главно от особеностите в динамиката на 

раждаемостта и смъртността на населението.  Значението и се определя от 

различията и особеностите на мъжете и жените като страни в процеса на 
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възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия 

процес и социален статус.  

 

 В града В селата 
  мъже  жени  мъже  жени 

2005 10163 10838 4599 4786 
2006 10107 10841 4586 4778 
2007 10084 10829 4562 4790 
2008 10131 10884 4560 4845 
2009 10156 10911 4554 4829 
2010 10062 10868 4575 4834 
2011 9670 10234 4327 4438 
2012 9628 10199 4329 4423 
2013 9561 10147 4322 4410 
2014 9525 10090 4327 4385 

През целия период 2005 – 2014 г., броят на жените на МИГ-територията е по-

голям от този на мъжете. Съотношението мъже/жени не се отличава съществено от 

средните стойности за страната.  По-големият относителен дял на женското 

население е резултат най-вече от по-високата смъртност при мъжете и тяхната по-

малка средна продължителност на живот.  

2.3. Структура на населението по местоживеене 

 Населението на територията на МИГ „Айтос” живее в 17 населени места, от 

които 16 села и един град – общинският център гр. Айтос. Към 01.02.2011 г. 

населението на гр. Айтос е 19 904 жители. Останалите 8 765 жители живеят в 

селата.  
 

Население  по местоживеене и пол 2005 - 2014 г. 

На територията на МИГ 
„Айтос” 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2005 30386 14762 15624 21001 10163 10838 9385 4599 4786 
2006 30312 14693 15619 20948 10107 10841 9364 4586 4778 
2007 30265 14646 15619 20913 10084 10829 9352 4562 4790 
2008 30420 14691 15729 21015 10131 10884 9405 4560 4845 
2009 30450 14710 15740 21067 10156 10911 9383 4554 4829 
2010 30339 14637 15702 20930 10062 10868 9409 4575 4834 
2011 28669 13997 14672 19904 9670 10234 8765 4327 4438 
2012 28579 13957 14622 19827 9628 10199 8752 4329 4423 
2013 28440 13883 14557 19708 9561 10147 8732 4322 4410 
2014 28327 13852 14475 19615 9525 10090 8712 4327 4385 

По данни НСИ 2016 г. 
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Селското население живее в различни по големина села. Големият 

относителен дял на населението, живеещо в общинския център определя водещата 

роля на гр. Айтос в цялостното социално-икономическо развитие на Община Айтос, 

респективно на територията на МИГ „Айтос”. 
 

2.4. Възрастови групи  

 Възрастовата структура на населението показва неговото разпределение по 

възрастови групи. Възрастовите особености на хората имат важно значение, поради 

различията в техните възможности за участие в трудовия процес. Поделянето на 

населението на възрастови групи отразява и различията в техните репродуктивни 

възможности, свързани с процеса на естественото възпроизводство. Населението на 

територията на МИГ „Айтос” има регресивен тип възрастова структура. Въпреки това 

застаряването е по-слабо изразено в сравнение със средните стойности за страната. 

Населението на 50 и повече навършени години превишава значително като брой и 

относителен дял броя на децата т.е. населението от 0 до 14 навършени години. 

Възрастните хора на 70 и повече години са около 10% . 
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Население по възраст, местоживеене и пол към 01.02.2011 г. на територията на МИГ 

 

„МИГ Айтос” в града в селата 

 мъже жени мъже жени 

0-4 548 568 288 258 
5-9 528 490 250 242 

10-14 527 482 208 234 

15-19 590 610 251 294 
20-24 648 636 306 290 
25-29 744 685 351 302 
30-34 770 748 319 274 

35-39 816 744 319 298 
40-44 753 704 299 288 
45-49 676 716 320 285 

50-54 728 717 312 298 

55-59 651 713 257 250 

60-64 602 711 219 285 

65-69 420 528 188 215 

70-74 309 455 175 238 

75-79 220 368 125 177 

80-84 133 267 62 99 

85 + 68 143 27 68 
По данни НСИ 2016 г. 

 

По-благоприятна възрастова структура на населението се обуславя от фактът, че 

делът на поколението на децата на МИГ-територията е по-висок с около 2-3 пункта в 
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сравнение със стойностите за страната. Това създава относително по-добри 

възможности за поддържане на възпроизводствения процес в перспектива. По-слабо 

изразеният процес на застаряване се свързва със запазените репродуктивни 

традиции при населението от турската и ромската етнически групи. Тази зависимост 

е изявена ясно при селското население, при което най-висок е делът на децата до 

14 г. 

2.5. Население в трудоспособна възраст 

 Към настоящия момент на територията на МИГ „Айтос” живее по-голям дял 

население в трудоспособна възраст в сравнение със средните стойности за страната.  
По данни НСИ 2016 г. 

  

НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ "АЙТОС" ВЪВ ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ  
2005-2014 г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

МИГ "АЙТОС" Възрастови категории - общо          в т.ч. в градовете 

  всичко мъже жени всичко мъже жени 

2005 

Общо             30386 14762 15624 21001 10163 10838 

  Под трудоспособна възраст 5623 2821 2802 3828 1951 1877 

  В трудоспособна възраст 19115 9929 9186 13487 6958 6529 

  Над трудоспособна възраст 5648 2012 3636 3686 1254 2432 

2006 

 Общо      30312 14693 15619 20948 10107 10841 

  Под трудоспособна възраст 5577 2785 2792 3805 1937 1868 

  В трудоспособна възраст 19153 9905 9248 13492 6918 6574 

  Над трудоспособна възраст 5582 2003 3579 3651 1252 2399 

2007 

 Общо      30265 14646 15619 20913 10084 10829 

  Под трудоспособна възраст 5520 2742 2778 3787 1924 1863 

  В трудоспособна възраст 19199 9890 9309 13505 6908 6597 

  Над трудоспособна възраст 5546 2014 3532 3621 1252 2369 

2008 

 Общо      30420 14691 15729 21015 10131 10884 

  Под трудоспособна възраст 5604 2795 2809 3837 1950 1887 

  В трудоспособна възраст 19313 9881 9432 13580 6918 6662 

  Над трудоспособна възраст 5503 2015 3488 3598 1263 2335 

2009 

 Общо      30450 14710 15740 21067 10156 10911 

  Под трудоспособна възраст 5616 2832 2784 3862 1973 1889 

  В трудоспособна възраст 19361 9863 9498 13606 6896 6710 

  Над трудоспособна възраст 5473 2015 3458 3599 1287 2312 
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2010 

 Общо      30339 14637 15702 20930 10062 10868 

  Под трудоспособна възраст 5599 2841 2758 3877 1972 1905 

  В трудоспособна възраст 19200 9783 9417 13406 6799 6607 

  Над трудоспособна възраст 5540 2013 3527 3647 1291 2356 

2011 

Общо      28669 13997 14672 19904 9670 10234 

  Под трудоспособна възраст 4962 2520 2442 3375 1718 1657 

  В трудоспособна възраст 18041 9403 8638 12635 6556 6079 

  Над трудоспособна възраст 5666 2074 3592 3894 1396 2498 

2012 

 Общо      28579 13957 14622 19827 9628 10199 

  Под трудоспособна възраст 4959 2522 2437 3388 1720 1668 

  В трудоспособна възраст 17988 9370 8618 12568 6520 6048 

  Над трудоспособна възраст 5632 2065 3567 3871 1388 2483 

2013 

 Общо      28440 13883 14557 19708 9561 10147 

  Под трудоспособна възраст 5000 2551 2449 3399 1731 1668 

  В трудоспособна възраст 17840 9296 8544 12443 6458 5985 

  Над трудоспособна възраст 5600 2036 3564 3866 1372 2494 

2014 

Общо      28327 13852 14475 19615 9525 10090 

  Под трудоспособна възраст 5062 2593 2469 3435 1757 1678 

  В трудоспособна възраст 17570 9173 8397 12244 6351 5893 

  Над трудоспособна възраст 5695 2086 3609 3936 1417 2519 
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По отношение на  дела на населението в трудоспособна възраст община Айтос 

има стойност еднаква с тази за областта и по-висока от средната за страната. Всичко 

това създава известно предимство на селищата на територията на МИГ „Айтос” по 

отношение на наличните човешки ресурси. Неговото практическо реализиране 

изисква повишаване на образователното равнище и професионалната подготовка на 

лицата под и в трудоспособна възраст.  

2.6. ЕТНИЧЕСКА И КОНФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Етническата структура на населението има важно значение за начина на 

живот и поведение на населението. Може да влияе и върху миграционното 

поведение, характера на трудова заетост и други характеристики на населението.  

Отличават се характерни особености по отношение на етническата структура 

на населението. Българската етническа група на територията е представена с около 

половината от общия брой население. В границите на областта, Айтос е една от 

общините с висок относителен дял население от турската етническа група заедно с 

Карнобат, Поморие, Руен и Сунгурларе.  

 Лица, отговорили на въпроса за етническа 
принадлежност 

е т н и ч е с к а   г р у п а Не се 
Самоопределят българска турска ромска друга 

Р България 100,0 84,8 8,8 4,9 0,7 0,8 

Област Бургас 100,0 80,5 13,3 5,0 0,7 0,5 

Община Айтос 100,0 53,2 33,7 11,9 0,3 0,9 
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Етническа структура на населението. Преброяване 2011 г. (%)                   По данни НСИ 2016 г. 

 

По-високият относителен дял на лицата от  турската и ромската етнически 

групи, определя някои особености, свързани с репродуктивното поведение, 

възрастовата структура и образователното равнище на населението, а също с 

неговата трудова заетост, криминогенна и миграционна активност. 

 

2.7. Ниво на образование  

Образованието на населението има определящо значение за качествената 

характеристика на човешките ресурси и формирането на техните професионални 

умения за участие в трудовия процес. Образователното равнище оказва влияние и 

върху неговите репродуктивни нагласи и поведение. Образователната структура е в 

зависимост от други структурни характеристики на населението като пол, възраст и 

етническа принадлежност. 

  Общо Висше 
образование 

Средно 
образование 

Основно 
образование 

Начално  
образование 

Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 

училище 
Дете 

Община 
АЙТОС 26378 2683 10084 8407 2782 1659 692 71 

В градовете 18493 2497 7818 5060 1595 1107 360 56 

В селата 7885 186 2266 3347 1187 552 332 15 

По данни НСИ 2016 г. 

 

Данните от преброяването през 2011 г. показват по-ниско образователно 

равнище на населението в сравнение със средното за страната. Дяловете на лицата 

със завършено средно и висше образование са под тези за страната и областта. 

Делът на специалистите с висше образование е около два пъти по-малък от средния. 

По този показател населението на общината се нарежда на 8-ма позиция сред 13-те 

общини на Бургаска област. Почти половината от населението на 7 и повече 

навършени години е със завършено основно, начално и незавършено начално 

образование. Има по-висок относителен дял на лицата никога не посещавали 

училище. 

 



 

 
 

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД 

22 

 
 

Сегашната образователна структура на населението е силно повлияна от по-

ниското образователно равнище при турската и ромската етнически групи. От общия 

брой на висшистите на територията на МИГ „Айтос” само 10,6 % са от турската 

етническа група. Участието на ромската група в тази образователна категория е 

съвсем минимално – 0,1%. Влияние върху ниското образователно равнище на 

населението оказват също застаряването на населението и емиграцията на част от 

специалистите с висше и средно образование. В перспектива усилията е необходимо 

да бъдат насочени към повишаване на  образоваността. Важно значение в тази 

насока има намаляването на лицата, които никога не са посещавали училище, и на 

случаите на преждевременно отпадане на ученици от системата на образование. 

 

2.8. Раждаемост и смъртност на населението 

Количествените измерения на естественото възпроизводство на населението 

се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост, смъртност, 

брачност, бракоразводимост и естествен прираст.  

 
Eстествено движение на населението по общини и пол за периода 2005 - 2014 г. нa 
територията на МИГ  "Айтос". 

 Живородени  Умрели Естествен прираст 

   всичко   момчета   момичета   всичко мъже жени   всичко мъже жени 

2005 368 200 168 395 217 178 -27 -17 -10 

2006 400 197 203 403 227 176 -3 -30 27 

2007 411 215 196 372 207 165 39 8 31 
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2008 463 242 221 381 207 174 82 35 47 

2009 431 221 210 360 205 155 71 16 55 

2010 383 192 191 368 200 168 15 -8 23 

2011 363 180 183 349 171 178 14 9 5 

2012 317 177 140 391 217 174 -74 -40 -34 

2013 347 177 170 356 208 148 -9 -31 22 

2014 342 196 146 394 196 198 -52 0 -52 
По данни НСИ 2016 г. 

 

Промените в стойностите на тези коефициенти са във взаимна зависимост. 

Върху раждаемостта влияние оказва броят на браковете и разводите, между 

естественото възпроизводство и демографските структури на населението. Влияние 

върху раждаемостта и естествения прираст оказват също традициите, свързани с 

етническата и религиозна принадлежност. 
 

Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение   

 Общо неженен / 
неомъжена 

женен / 
омъжена 

вдовец / 
вдовица 

разведен / 
разведена 

Община Айтос 28687 11069 13899 2666 1053 

В градовете 20016 7920 9390 1882 824 

В селата 8671 3149 4509 784 229 

По данни НСИ  

 
Население по възраст и юридическо семейно положение  

  неженен / 
неомъжена 

женен / 
омъжена 

вдовец / 
вдовица 

разведен / 
разведена 

местоживеене възраст Юридическо семейно положение 

Те
ри

то
ри

я 
на

  М
И

Г 
„А

йт
ос

” 

0 -  14 4623 0 0 0 

15 - 19 1703 39 0 0 

20 - 24 1493 374 0 11 

25 - 29 1127 919 4 32 

30 - 34 768 1256 12 75 

35 - 39 507 1517 14 139 

40 - 44 292 1547 38 167 

45 - 49 181 1592 66 158 

50 - 54 130 1649 134 142 

55 - 59 86 1461 216 108 

60 - 64 71 1324 314 108 

65 - 69 39 923 336 53 

70 - 74 22 674 448 33 

75 - 79 12 395 469 14 

80 - 84 7 181 363 10 

85+ 8 48 249 0 

По данни НСИ 2016 г. 
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В периода 2005 – 2014 г. се наблюдава покачване на раждаемостта с пик през 

2009 г., последвано от намаление и връщане на раждаемостта на нива, близки до 

тези в началото. Запазването на относително високи за нашата страна стойности на 

раждаемостта на МИГ-територията на Община Айтос се определя от по-изразеното 

присъствие на турската и ромската етнически групи и техните традиции в 

репродуктивното поведение.  
 

Коефициент в % на раждаемост по статистически райони, области и местоживеене 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо за страната 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7 10,0 9,6 9,5 9,2 9,4 

Област Бургас 10,5 11,4 11,6 11,7 12,3 10,7 10,3 10,1 10,0 10,2 

 

Наличието на по-голям дял младо население при тези етнически групи 

определя водещата им роля в поддържането на относително по-висока раждаемост. 

Постепенното намаление на нейните стойности в перспектива ще се обуславя от 

засилването на миграционната нагласа на населението, водеща до намаление на 

хората в репродуктивна възраст.  
 

 

Брой умирания по област, община и пол - 2008 - 2014 г. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Област Бургас 5620 5415 5555 5520 5557 5373 5540 
Община Айтос 381 360 368 349 391 356 394 

 

Застаряването на населението определя по-ниските стойности на обща 

смъртност в сравнение с други части на страната. През целия период 2008 -2014 г. 

смъртността е  значително по-ниска от средните стойности за страната и 

Югоизточния район и по-ниска от тези в област Бургас.   
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По данни НСИ 2016 г. 

Повишаването на смъртността  през последните години от периода е резултат 

от постепенното застаряване на населението, както и от неблагоприятното 

въздействие на икономическата ситуация върху жизнения стандарт на населението, 

неговото здравно и социално осигуряване. Определено влияние в тази насока имат и 

проблемите със социално значимите заболявания, водещи до по-висока смъртност в 

активна трудоспособна възраст. 

2.9. Механичен прираст на населението 

 Миграцията или механичното движение на населението заедно с неговото 

естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на 

определена територия. За тяхното изследване се използват показатели и 

коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност на населението, 

за интензивност на заселванията и изселванията, за миграционен или механичен 

прираст. 
Механично движение на населението на територията на МИГ “Айтос” на ниво община и по пол за периода 
2005 - 2014 г. 

   Заселени Изселени  Механичен прираст 
  всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2005 616 277 339 519 215 304 97 62 35 
2006 402 173 229 473 212 261 -71 -39 -32 

2007 423 170 253 509 225 284 -86 -55 -31 
2008 449 178 271 376 168 208 73 10 63 
2009 444 186 258 485 183 302 -41 3 -44 
2010 549 234 315 675 299 376 -126 -65 -61 
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2011 308 145 163 352 158 194 -44 -13 -31 
2012 282 127 155 298 127 171 -16 0 -16 
2013 237 105 132 367 148 219 -130 -43 -87 

2014 296 116 180 357 147 210 -61 -31 -30 
По данни НСИ 2016 г. 

Наблюдава се ясно изразена тенденция в механичното движение на 

населението. През отделни години има повишаване на миграционната подвижност на 

населението, която се проявява в по-големия брой случаи на изселване или 

заселване.  
 

Коефициент на възрастова зависимост по област и пол, в перспектива до 2070 година 

 I вариант (при хипотеза за конвергентност) 

 Години 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

ОБласт Бургас 49,74 53,59 54,79 55,86 58,16 63,79 69,92 74,45 77,44 77,12 75,27 74,47 

Мъже 44,92 48,05 48,61 49,43 51,96 57,74 64,20 69,27 72,04 71,41 69,35 68,69 

Жени 54,63 59,23 61,11 62,45 64,48 69,92 75,68 79,64 82,86 82,89 81,26 80,34 

По данни НСИ 2016 г. 

 

 II вариант (относително ускоряване) 

 Години 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Област Бургас 49,87 54,15 56,02 57,87 61,05 67,76 75,15 80,97 85,19 85,78 84,46 83,88 

Мъже 45,04 48,57 49,77 51,36 54,76 61,67 69,50 76,07 80,24 80,55 78,94 78,40 

Жени 54,77 59,85 62,42 64,57 67,50 73,99 80,89 85,93 90,21 91,09 90,10 89,50 

 

 III вариант (относително забавяне) 

 Години 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Област Бургас 49,67 53,31 54,19 54,87 56,74 61,82 67,32 71,17 73,49 72,68 70,52 69,56 

Мъже 44,86 47,79 48,04 48,48 50,58 55,81 61,56 65,84 67,87 66,73 64,43 63,65 

Жени 54,56 58,93 60,48 61,40 62,99 67,90 73,10 76,48 79,11 78,64 76,67 75,53 

 

Изселванията преобладават над заселванията, което определя отрицателен 

механичен прираст с темп от -163% за период от 2005 до 2014 г. Определено 

влияние в тази насока имат последствията от икономическата криза върху трудовата 

заетост и жизнения стандарт на хората.  
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Характерна особеност е преобладаването на жените както при изселените, 

така и при заселените. Изселванията на част от младото население е неблагоприятен 

фактор за процеса на възпроизводство и бъдещото демографско развитие. 

Отрицателният миграционен прираст има негативно въздействие и върху 

формирането на трудоспособния контингент. Това въздействие е особено значимо, 

когато в изселванията участват лица с по-високо образование и квалификация. При 

запазване на средногодишния темп на намаление може да се очаква, че през 2020 г. 

населението на изследваната МИГ-територия ще бъде около 27 000 жители.  

 

3. Състояние на местната икономика 

3.1. Обща характеристика на икономическото развитие 

 
Община Айтос е една от сравнително големите селски общини в България. В 

икономическо отношение тя се явява аграрно-промишлен център с регионално 

значение. Преобладаващ дял в икономиката имат селското стопанство и свързаната с 

него преработвателна промишленост.   

В икономическо си развитие през последните години МИГ-територията на 

община Айтос,  се доближава приблизително до общите тенденции на икономическо 

развитие характерни за страната. През анализирания период върху икономическото 
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развитие на територията оказват влияние два съществени фактора с 

противоположно въздействие:  

От една страна, положително влияние оказва членството на България в 

Европейския съюз от 1 януари 2007 г., особено чрез инвестиции от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Благодарение и на тези инвестиции 

икономиката на МИГ „Айтос” и общината като цяло, бележи положително развитие 

през последните няколко години от периода 2008 – 2014 г. – когато стават факт 

средствата по линия на ЕС, изразяващи се в повишаване на произведената 

продукция, на нетните приходи от продажби, на дълготрайните материални активи.  

От друга страна, световната икономическа криза от периода 2008-2009 година 

оказва все още силно негативно влияние както на национално, така и на местно 

ниво. Тази криза се отразява в значително намаление на някои основни 

икономически показатели на предприятията от района – намалени обеми на 

произведената продукция, на нетните приходи от продажби и съответно – разходите 

за заплати.  

 

Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт по икономически 
сектори - Област Бургас 

Показатели  Мерна 
единица  2010 2011 2012 2013 

БДС млн. лв. 3 192 3 462 3 431 3 498 

БДС по икономически сектори 

    Аграрен млн. лв. 155 178 178 185 

    Индустрия млн. лв. 993 1 093 1 058 972 

    Услуги млн. лв. 2 043 2 191 2 196 2 342 

БВП млн. лв. 3 680 3 963 3 976 4 063 

БВП на човек  от населението лв. 8 725 9 539 9 591 9 806 
Източник: Национален статистически институт 
 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението за област Бургас  за 

2013 г. е 9806 лв, което е 87 % от БВП на човек за България (11 283 лв.) и почти 

100% от този на Югоизточен район (9 519 лв.). Тези данни показват относително 

добро ниво на добавена стойност на производството в област Бургас.  

 

 

 

Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт  -  област Бургас 
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В Бургаска област  най-висока брутна добавена стойност генерира сектора на 

услугите със сравнително стабилно развитие за периода 2010 - 2013 г.   Брутната 

добавена стойност в индустрията се повишава от 2010 до 2012 г. През 2013 г. има 

спад спрямо предходната година, и относително се доближава, но все пак е под 

нивото от 2011 г. Аграрният сектор  бележи постонянен, макар и слаб ръст на БДС.   

Брутна добавена стойност по икономически сектори - област Бургас 

 

 
Спецификите на икономическото развитие на територията, са отражение на 

проявлението на множество фактори от различно естество - разположение спрямо 
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голям град (Бургас), с висока степен на изграденост на различни видове 

инфраструктура, традиции на местното население, особености на природно-

ресурсния потенциал. В резултат от комплексното влияние на тези фактори, 

аграрният сектор заема водещо място в икономическия профил на общината.  

Най-голям източник на заетост и доходи се явява земеделието. Неговото 

интензивно развитие, както и това на животновъдството се обуславя от 

благоприятните природни дадености на територията. В района се произвеждат 

основно зърнени и зърнено-фуражни култури, зеленчуци, череши, грозде и тютюн.  
 

Брой на отчетените нефинансови предприятия по групи предприятия според броя на заетите на 
територията на МИГ "Айтос" - 2008 -2014 г. 

 

 
 

По-голямата част от фирмите на територията са в сферата на търговията и 

услугите. Около 99 % от всички над 2000 регистрирани фирми, са микро и малки 

предприятия. Основен фактор за растежа на икономиката и заетостта е частният 

сектор, който е относително по-гъвкав. На територията липсват големи фирми. 

 
През разглеждания период общият брой предприятия на територията на МИГ 

„Айтос” нараства с 310 – от 849 през 2008 до 1159 през 2014 г. като 98 % от тях са 

микро предприятия. Микропреприятията нарастват със 332 за разглеждания период 

– от 779 през 2008 до 1101 през 2014 г. Средните предприятия на територията на 
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Брой на отчетените нефинансови предприятия по групи предприятия според 
броя на заетите на територията на МИГ "Айтос" - 2008 -2014 г.

Микро до 9 заети Малки от 10 до 49 заети

Средни от 50 до 249 заети Големи над 250 заети
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МИГ, относително се запазват (от 8 стават 7) през периода – 2008 - 2014 г.  Броят на 

малките предприятия намалява – от 62 през 2008, до 51 през 2014 г.  

 
Брой на отчетените нефинансови предприятия за всички групи предприятия и според общия 
брой заети на територията на МИГ "Айтос" - 2008 -2014 г. 

 

 
 
 
За икономическото развитие на общинско ниво основна роля имат 

хранително-вкусовата, дървопреработващата, шивашката и текстилна 

промишленост. Водещо място по стойност на произведената продукция за 2014 г. 

заема аграрния сектор, и то само за отчетените предприятия. В същото време, най-

много предприятия (609) и най-много заети лица (1651) има в сектор Търговия, 

Транспорт, Хотелиерство и ресторантьорство.  

 
 
 

Основен инструмент за икономически анализ са данните за основните икономически 
показатели.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (А10) ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА 
МИГ "АЙТОС" 

  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети лица Наети лица Разходи за 

възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

  2010 

Общо  941 68003 143950 130875 140520 8329 5218 3320 2530 12350 56093 

А.Селско, горско и рибно 
стопанство 54 16172 21692 15536 18778 2961 372 435 350 2311 11466 

Индустрия 106 16352 20316 17354 22020 799 2453 708 630 2718 11248 

Строителство 39 4058 5162 3891 5378 297 487 148 122 874 3398 
Търговия; транспорт; 
хотели 574 25286 90144 88414 88734 2851 1342 1600 1139 4745 21714 

Образование и 
хуман.здравеопазване 37 2779 2884 2820 2775 297 223 209 177 1195 1116 
Култура, спорт и 
развлечения 56 1023 1056 1046 483 530 41 88 37 137 447 

  2011 

Общо  931 72095 155056 142003 152475 8518 7143 3226 2444 11855 58555 

А.Селско, горско и рибно 
стопанство 52 17449 22076 15628 19492 2336 145 372 308 1975 11989 

Индустрия 108 17450 20525 17968 21557 1094 2391 668 593 2656 17105 

Строителство 28 3870 4387 4214 4432 617 697 141 120 547 1999 
Търговия; транспорт; 
хотели 560 27704 101490 99021 100936 3366 3086 1609 1148 4884 21049 

Образование и 
хуман.здравеопазване 40 2720 2779 2710 2630 320 217 198 161 1144 1139 
Култура, спорт и 
развлечения 66 811 852 828 589 381 192 104 41 147 364 

  2012 

Общо  983 86916 154380 134985 147270 12024 6072 3118 2243 11311 62986 

А.Селско, горско и рибно 
стопанство 61 22161 28044 20050 22879 4891 255 359 275 1923 12531 

Индустрия 102 26028 28294 19739 27096 1965 944 638 563 2507 25300 
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Строителство 30 5334 5527 5140 4964 709 212 103 85 367 3052 
Търговия; транспорт; 
хотели 609 27526 86174 84002 87041 3162 4252 1606 1063 4755 16518 

Образование и 
хуман.здравеопазване 41 3076 3172 3093 2683 437 6 195 158 1240 1102 
Култура, спорт и 
развлечения 67 1065 1130 1074 636 470 45 90 26 114 185 

  2013 

Общо  1115 82593 177024 157807 165500 12943 2266 3493 2452 13290 66071 

А.Селско, горско и рибно 
стопанство 171 19190 28496 18336 24412 3825 76 550 273 2073 13342 

Индустрия 94 20319 23925 21322 21833 2612 774 608 540 2498 25599 

Строителство 32 5811 5965 5238 5655 474 174 115 94 845 1748 
Търговия; транспорт; 
хотели 617 30661 110122 106063 106513 4450 721 1785 1275 5971 20284 

Образование и 
хуман.здравеопазване 50 3282 3471 3332 2886 527   193 150 1297 963 
Култура, спорт и 
развлечения 72 1383 1437 1421 871 364 50 94 38 160 232 

  2014 

Общо  1159 76864 161668 144701 157769 13073 10322 3384 2403 13418 63464 

А.Селско, горско и рибно 
стопанство 206 18399 26428 17991 23132 3474 380 500 241 2031 13123 

Индустрия 103 19633 23435 19911 20632 3492 959 695 617 2937 22700 

Строителство 31 5312 5440 4918 4822 676 65 114 100 701 2171 
Търговия; транспорт; 
хотели 609 26036 98163 94439 103109 3376 8666 1652 1178 5740 21755 

Образование и 
хуман.здравеопазване 52 3439 3643 3463 2995 589 3 185 146 1376 815 
Култура, спорт и 
развлечения 76 1417 1469 1438 872 426 7 103 42 198 221 

 

НИВО НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (А10) ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА 
НА МИГ "АЙТОС" 2010 – 2014 г. 
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  Произведена продукция Приходи от дейността Нетни приходи от 
продажби 

Разходи за  дейността Разходи за възнаграждения Дълготрайни материални 
активи 

2010 68003 143950 130875 140520 12350 56093 

2011 72095 155056 142003 152475 11855 58555 

2012 86916 154380 134985 147270 11311 62986 

2013 82593 177024 157807 165500 13290 66071 

2014 76864 161668 144701 157769 13418 63464 

 

Стойностите на основните икономически показатели на предприятията от нефинансовия сектор от територията на МИГ 

„Айтос” се характеризират с динамично развитие през периода 2008 – 2014 г. През първите три години – в резултат на световната 
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икономическа криза, произведената продукция, приходите от дейността и нетните приходи от продажби бележат спад, следва 

значителен скок през 2011 г., след което през 2012 има спад, но все пак стойностите са значително над тези от кризисните години. 

През 2013 и 2014 г. започва отново период на растеж. Може да се отбележи разлика между тези показатели и динамиката на 

дълготрайните материални активи, които от 2009 до 2014 г. бележат постоянно увеличаване, като през последните 4 години то е с 

по-високи темпове.  
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Анализът на показателя произведена продукция в периода 2008-2014 г. по сектори на икономиката показва известни 

различия между тях. Данните показват, че описания по-горе скок на някои от основните показатели през 2011 г. изцяло се дължи 

на аграрния сектор, при който произведената продукция през 2012 г. (22 161 хил. лв.) е по-голяма от тази през предходната 2011 г. 

(17 449 хил. лв). Произведената продукция от сектора на услугите следва постоянна тенденция на запазване на нивата от 2009 до 

2014 г., като ръстът за 2014 г. е  33 520 хил. лв.  
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ТЕМП НА РАСТЕЖ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ 
(А10) ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ "АЙТОС" 

  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността 

Печалба Загуба Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

2010 941 68003 143950 130875 140520 8329 5218 3320 2530 12350 56093 

2011 931 72095 155056 142003 152475 8518 7143 3226 2444 11855 58555 

2012 983 86916 154380 134985 147270 12024 6072 3118 2243 11311 62986 

2013 1115 82593 177024 157807 165500 12943 2266 3493 2452 13290 66071 

2014 1159 76864 161668 144701 157769 13073 10322 3384 2403 13418 63464 

 

  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

2011 
спрямо 

2010 
-1% 6% 8% 9% 9% 2% 37% -3% -3% -4% 4% 

2012 
спрямо 

2011 
6% 21% 0% -5% -3% 41% -15% -3% -8% -5% 8% 

2013 
спрямо 

2012 
13% -5% 15% 17% 12% 8% -63% 12% 9% 17% 5% 

2014 
спрямо 

2013 
4% -7% -9% -8% -5% 1% 356% -3% -2% 1% -4% 
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3.2. Отраслова структура 

Най-общо структурата на икономиката на територията на МИГ „Айтос” е 

представена от следните видове отрасли: 

• Селско стопанство; 

• Хранително-вкусова промишленост; 

• Дърводобив и дървопреработвателна промишленост; 

• Текстилна промишленост; 

• Строителство; 

• Транспорт и съобщения; 

• Търговия, услуги и туризъм. 

За икономическото развитие на общинско ниво основна роля имат 

хранително-вкусовата, дървопреработващата, шивашката и текстилна 

промишленост. Водещо място по стойност на произведената продукция за 2014 г. 

заема аграрния сектор, и то само за отчетените предприятия. В същото време, най-

много предприятия (501) и най-много заети лица (1169) има в сектор Търговия, 

Транспорт, Хотелиерство и ресторантьорство.  

През 2006 г. Община Айтос и „Квинтесенц Кепитъл” АД създават съвместно 

акционерно дружество „Индустриален и бизнес парк – Айтос” АД. Реализирането на 

проекта за „Изграждане на индустриален и бизнес парк край град Айтос” става в 

периода 2007 - 2011 г. Тази индустриална зона има за цел да привлече повече 

чуждестранни и български инвеститори, както и да предложи условия за създаването 

на малки и средни екологично чисти производства.  

Разположението на индустриалната база е в западната промишлена зона и 

заема площ от близо 900 дка. Комуникационната обезпеченост е добра. Налични са 

ж.п съоръжения и комуникации с оптимални габаритни размери. Наличието на 

електропреносни мрежи в зоната предопределя изграждането на нови мощности.  

Водоснабдяването на предприятията е осигурено.  

На територията на МИГ „Айтос”, преобладаващата част от фирмите са в 

сферата на търговията и услугите. Делът на микро и малките предприятия по данни 

на ТСБ–Бургас е 99.39 % от всички регистрирани фирми.  По-голямата част от тях са 

регистрирани като еднолични търговци. Дейността им е свързана предимно с 

производството на хлебни и сладкарски изделия, дървени и строителни материали. 

Едва 0.61 % от общият брой на фирмите се причисляват към средните по размер 

предприятия. Данните показват, че от 2009 г. липсват големи предприятия с над 250 

заети лица.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (А3) ОБЩО ЗА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АЙТОС 

  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

  2008 

Общо 849 91122 184659 164853 173864 13571 4040 3824 3142 11957 53992 

Аграрен 37 16995 22056 13877 19558 3555 1320 446 423 2219 11752 

Индустрия 134 36585 41939 36898 40158 3236 1820 1054 964 3815 16064 

Услуги 678 37542 120664 114078 114148 6780 900 2324 1755 5923 26176 

 2009 

Общо 984 74222 161507 144401 157768 7863 5721 3720 2935 12753 59503 

Аграрен 45 13936 18749 12656 17499 1609 475 435 410 2275 11834 

Индустрия 158 113370 211553 182100 206722 11503 8719 5051 4130 18383 90214 

Услуги 774 34825 111211 106453 108597 3740 1986 2381 1725 7082 28691 

 2010 

Общо 941 68003 143950 130875 140520 8329 5218 3320 2530 12350 56093 

Аграрен 54 16172 21692 15536 18778 2961 372 435 350 2311 11466 

Индустрия 145 20410 25478 21245 27398 1096 2940 856 752 3592 14646 

Услуги 742 31421 96780 94094 94344 4272 1906 2029 1428 6447 29981 

 2011 

Общо 931 72095 155056 142003 152475 8518 7143 3222 2440 11855 58555 

Аграрен 52 17449 22076 15628 19492 2336 145 372 308 1975 11989 

Индустрия 136 21320 24912 22182 25989 1711 3088 809 713 3203 19104 

Услуги 743 33326 108068 104193 106994 4471 3910 2041 1419 6677 27462 

 2012 

Общо 983 86916 154380 134985 147270 12024 6072 3118 2243 11311 62986 
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Аграрен 61 22161 28044 20050 22879 4891 255 359 275 1923 12531 

Индустрия 132 31362 33821 24879 32060 2674 1156 741 648 2874 28352 

Услуги 790 33393 92515 90056 92331 4459 4661 2018 1320 6514 22103 

 2013 

Общо 1115 82593 177024 157807 165500 12943 2266 3493 2452 13290 66071 

Аграрен 171 19190 28496 18336 24412 3825 76 550 273 2073 13342 

Индустрия 126 26130 29890 26560 27488 3086 948 723 634 3343 27347 

Услуги 818 37273 118638 112911 113600 6032 1242 2220 1545 7874 25382 

 2014 

Общо 1159 76864 161668 144701 157769 13073 10322 3384 2403 13418 63464 

Аграрен 206 18399 26428 17991 23132 3474 380 500 241 2031 13123 

Индустрия 134 24945 28875 24829 25454 4168 1024 809 717 3638 24871 

Услуги 819 33520 106365 101881 109183 5431 8918 2075 1445 7749 25470 

 

НИВО НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (А3) 
ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ "АЙТОС" 

  

Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

2008 849 91122 184659 164853 173864 13571 4040 3824 3142 11957 53992 

2009 984 74222 161507 144401 157768 7863 5721 3720 2935 12753 59503 

2010 941 68003 143950 130875 140520 8329 5218 3320 2530 12350 56093 

2011 931 72095 155056 142003 152475 8518 7143 3222 2440 11855 58555 

2012 983 86916 154380 134985 147270 12024 6072 3118 2243 11311 62986 

2013 1115 82593 177024 157807 165500 12943 2266 3493 2452 13290 66071 

2014 1159 76864 161668 144701 157769 13073 10322 3384 2403 13418 63464 
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ТЕМП НА НАРАСТВАНЕ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (А3) ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ "АЙТОС" 

 

  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността 

Печалба Загуба Заети лица Наети лица Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

 2008 849 91122 184659 164853 173864 13571 4040 3824 3142 11957 53992 

 2009 984 74222 161507 144401 157768 7863 5721 3720 2935 12753 59503 

 2010 941 68003 143950 130875 140520 8329 5218 3320 2530 12350 56093 

 2011 931 72095 155056 142003 152475 8518 7143 3222 2440 11855 58555 

 2012 983 86916 154380 134985 147270 12024 6072 3118 2243 11311 62986 

 2013 1115 82593 177024 157807 165500 12943 2266 3493 2452 13290 66071 

 2014 1159 76864 161668 144701 157769 13073 10322 3384 2403 13418 63464 

 

 

Предприятия 
Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети лица Наети лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

2009 спрямо 2008 16% -19% -13% -12% -9% -42% 42% -3% -7% 7% 10% 

2010 спрямо 2009 -4% -8% -11% -9% -11% 6% -9% -11% -14% -3% -6% 

2011 спрямо 2010 -1% 6% 8% 9% 9% 2% 37% -3% -4% -4% 4% 

2012 спрямо 2011 6% 21% 0% -5% -3% 41% -15% -3% -8% -5% 8% 

2013 спрямо 2012 13% -5% 15% 17% 12% 8% -63% 12% 9% 17% 5% 

2014 спрямо 2013 4% -7% -9% -8% -5% 1% 356% -3% -2% 1% -4% 
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Нетни приходи от продажби 2008 – 2014 г. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Общо 164853 144401 130875 142003 134985 157807 144701 

Аграрен 13877 12656 15536 15628 20050 18336 17991 
Индустрия 36898 182100 21245 22182 24879 26560 24829 

Услуги 114078 106453 94094 104193 90056 112911 101881 
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3.2.1. Селско стопанство  

 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 на територията. Климатичните условия са подходящи за 

отглеждането предимно на зърнени (пшеница и ечемик) и зърненофуражни култури. 

Има значителни трайни насаждения от ябълки, череши, праскови, бадеми, грозде. От 

техническите култури се отглеждат слънчоглед, соя и тютюн. В тази връзка 

природните дадености и климатичните условия благоприятстват развитието на 

хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, тютюнопроизводство и 

зеленчукопроизводство. 

 Над половината от обработваемата земя на територията 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 м. Март 2014 г. по данни на Общинската служба по земеделие гр. Айтос 

на територията на МИГ „Айтос” са регистрирани 790 земеделски производители, 7 

кооперации и 22-ма арендатори. Селскостопанският фонд заема площ от 317 673 

дка., което представлява 78.6%  от територията на МИГ. Обработваемата земя във 

фонда възлиза на 66.4%. 

 Най-разпространените зеленчукови култури. 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 най-голямо 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, съществуват добри предпоставки за 

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

 На МИГ-територията съществуват добри възможности за развитието на тревни 

фуражни култури. Сред тях основно място заемат силажната царевица, люцерната, 

граховите смески и житно-бобовите. 
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НИВО НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: Селско, горско и рибно стопанство  за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 
 

  
Предприятия 

Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети лица Наети лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

2010 54 16172 21692 15536 18778 2961 372 435 350 2311 11466 

2011 52 17449 22076 15628 19492 2336 145 372 308 1975 11989 

2012 61 22161 28044 20050 22879 4891 255 359 275 1923 12531 

2013 171 19190 28496 18336 24412 3825 76 550 273 2073 13342 

2014 206 18399 26428 17991 23132 3474 380 500 241 2031 13123 
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ТЕМП НА РАСТЕЖ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:   
Селско, горско и рибно стопанство  за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 

  

Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността 

Печалба Загуба Заети лица Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

2010 54 16172 21692 15536 18778 2961 372 435 350 2311 11466 

2011 52 17449 22076 15628 19492 2336 145 372 308 1975 11989 

2012 61 22161 28044 20050 22879 4891 255 359 275 1923 12531 

2013 171 19190 28496 18336 24412 3825 76 550 273 2073 13342 

2014 206 18399 26428 17991 23132 3474 380 500 241 2031 13123 

 

  Предприятия 
Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети лица Наети лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

2011 
спрямо 

2010 
-4% 8% 2% 1% 4% -21% -61% -14% -12% -15% 5% 

2012 
спрямо 

2011 
17% 27% 27% 28% 17% 109% 76% -3% -11% -3% 5% 

2013 
спрямо 

2012 
180% -13% 2% -9% 7% -22% -70% 53% -1% 8% 6% 

2014 
спрямо 

2013 
20% -4% -7% -2% -5% -9% 400% -9% -12% -2% -2% 
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На територията на Община Айтос преобладават дребните земеделски стопанства. Те 

са специализирани главно в отглеждането на зеленчуци – лук, картофи, домати. 

Средните по размер земеделски стопанства развиват по-разнообразна дейност. Те 

отглеждат маслодайни и зърнени култури, трайни култури и зеленчуци. Големите 

стопанства се занимават основно със зърнопроизводство.  Малките стопанства са 

пазарно ориентирани. Доказателство за това са високата им специализация в 

производството на няколко култури и количество над необходимото за 

самозадоволяване. На територията на Общината съществуват условия и ресурси 

както за крупни, така и за малки (семейни) стопанства.  

 Развитието на територия на МИГ „Айтос” следва да се обвърже  с 

алтернативна заетост, която да е свързана с налагането на екологично чисто 

земеделие. Прилагане модел на устойчиво развитие и щадене на природата е 

необходимо да се реализира чрез използване на комплексен механизъм на 

субсидиране, помощ от европейски и местни програми. На основата на 

специализация и коопериране  възникват възможности за свързване на взаимно 

изгодни производства в обединения – клъстери. По отношение на МИГ „Айтос”, това 

може да се изрази в развитие на база на екологично чисто земеделие, което да си 
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взаимодейства с предприятия от хранително-вкусовата промишленост и с 

животновъдни ферми. Така на практика около голямо промишлено предприятие ще 

гравитират по-малки стопански обединения. 

 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. 

Вид животно 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Овце 16000 18000 18300 1800 

Агнета 100 100 120 140 

Биволи 45 43 40 22 

Говеда 2200 2742 2630 2544 

Гъски 1100 1100 1000 1000 

Зайци 2000 1300 1500 1500 

Кози 4110 3850 5700 1500 

Коне 400 390 390 390 

Магарета 470 470 460 460 

Патици 1000 1000 1000 1000 

Птици 61100 58550 58450 59250 

Пуйки 250 250 250 250 

Пчелни семейства 3847 3715 3782 3742 

Свине 2367 1000 725 705 

Телета 700 640 570 570 

Щрауси 8 8 8 8 

Ярета 70 50 180 130 

Брой животни на територията на МИГ „Айтос”. 

Въз основа на близостта си до Източна Стара планина, МИГ-територията е сред трите 

района, в които е разрешено отглеждането на източно-балканска свиня и нейните 

кръстоски.  

 

 Селското стопанство е отрасъл, който би спомогнал за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика. Наличните ресурси за развитие на 

земеделието са достатъчни за осигуряване на доходи и на допълнителна заетост на 

хората, които постоянно работят и живеят на територията на Местна инициативна 

група Айтос.  
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3.2.2. Промишленост 
 

Влияние върху цялостното функциониране и начина на работа на 

промишлеността на територията на МИГ „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 били 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. Принадената 

стойност се генерира предимно в отраслите на промишлеността, селското и горското 

стопанство, макар преобладаващата част от регистрираните на територията фирми 

да са в сферата на търговията и услугите.  

До 1999 г. на територията на общинския център са функционирали 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 с малък капацитет, а останалите 40% работят 

целогодишно с капацитет до 30% от мощностите си. 

Предпоставка за развитие на конкурентна промишленост на МИГ-територията 

произтича от настъпилите структурни промени в икономиката на страната и 

установяването на пазарни условия.  

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика е пряко свързано с 

осъществяването на сътрудничество с други предприятия - местни и чуждестранни, 

както и със сравнително по-ефективно използване на възможностите за 

финансиране от международни и европейски фондове. Подобряване на състоянието 

на местната икономика може да се осъществи посредством създаване на 

благоприятна бизнес среда – предпоставки за привличане на чужди инвестиции, 

подобряване на инфраструктурата, изграждане на публично-частни партньорства. За 

достигане на необходимото ниво е необходимо повишаване качеството на 

производството с оглед постигането на заложените европейски стандарти, 

увеличаване на инвестициите за подобряване на материално-техническата база на 

предприятията и диверсификация на производството. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

Индустриален сектор за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 

  
Предприятия Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 
  брой хиляди левове Брой хиляди левове 
2010 106 16352 20316 17354 22020 799 2453 708 630 2718 11248 
2011 108 17450 20525 17968 21557 1094 2391 668 593 2656 17105 
2012 102 26028 28294 19739 27096 1965 944 638 563 2507 25300 
2013 94 20319 23925 21322 21833 2612 774 608 540 2498 25599 
2014 103 19633 23435 19911 20632 3492 959 695 617 2937 22700 
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ТЕМП НА РАСТЕЖ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

Индустриален сектор за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 

  

Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

2010 106 16352 20316 17354 22020 799 2453 708 630 2718 11248 

2011 108 17450 20525 17968 21557 1094 2391 668 593 2656 17105 

2012 102 26028 28294 19739 27096 1965 944 638 563 2507 25300 

2013 94 20319 23925 21322 21833 2612 774 608 540 2498 25599 

2014 103 19633 23435 19911 20632 3492 959 695 617 2937 22700 
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  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 
2011 

спрямо 
2010 

2% 7% 1% 4% -2% 37% -3% -6% -6% -2% 52% 

2012 
спрямо 

2011 
-6% 49% 38% 10% 26% 80% -61% -4% -5% -6% 48% 

2013 
спрямо 

2012 
-8% -22% -15% 8% -19% 33% -18% -5% -4% 0% 1% 

2014 
спрямо 

2013 
10% -3% -2% -7% -6% 34% 24% 14% 14% 18% -11% 

 

 

3.2.3.Търговия, транспорт и туризъм. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ  

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 Черно море, съчетанието на планински и равнинен релеф са още едно 

благоприятно условия за развитието на туризма в района.  

НИВО НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ : 

Търговия, транспорт и туризъм за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 

  
Предприятия Произведена 

продукция 
Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 
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2010 574 25286 90144 88414 88734 2851 1342 1600 1139 4745 21714 

2011 560 27704 101490 99021 100936 3366 3086 1609 1148 4884 21049 

2012 609 27526 86174 84002 87041 3162 4252 1606 1063 4755 16518 

2013 617 30661 110122 106063 106513 4450 721 1785 1275 5971 20284 

2014 609 26036 98163 94439 103109 3376 8666 1652 1178 5740 21755 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМП НА РАСТЕЖ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:   

Търговия, транспорт и туризъм за територията на МИГ "Айтос" 2010 - 2014 г. 

  

Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

  брой хиляди левове Брой хиляди левове 

2010 574 25286 90144 88414 88734 2851 1342 1600 1139 4745 21714 

2011 560 27704 101490 99021 100936 3366 3086 1609 1148 4884 21049 

2012 609 27526 86174 84002 87041 3162 4252 1606 1063 4755 16518 

2013 617 30661 110122 106063 106513 4450 721 1785 1275 5971 20284 

2014 609 26036 98163 94439 103109 3376 8666 1652 1178 5740 21755 
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  Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения 

Дълготрайни 
материални 

активи 

2011 
спрямо 

2010 
-2% 10% 13% 12% 14% 18% 130% 1% 1% 3% -3% 

2012 
спрямо 

2011 
9% -1% -15% -15% -14% -6% 38% 0% -7% -3% -22% 

2013 
спрямо 

2012 
1% 11% 28% 26% 22% 41% -83% 11% 20% 26% 23% 

2014 
спрямо 

2013 
-1% -15% -11% -11% -3% -24% 1102% -7% -8% -4% 7% 
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Анализът на туристическите ресурси и изградеността на материално-

техническа база на територията на МИГ „Айтос” показват, че в района съществуват 

добри възможности за развитието на туризъм. Наличието на разнообразни природни 

и антропогенни ресурси, заедно с наличната материално-техническа база, са 

основният фактор за превръщането на района в достъпна туристическа дестинация. 

За развитието на балнеолечение от значение е наличието на минерални извори в гр. 

Айтос. Потенциални за развитие на МИГ-територията са културно-познавателният, 

религиозният, вело, фото, селски и екотуризъм. 
На територията на Айтос е разположен Лесопарк „Славеева река”, който 

представлява крайградски екопарк с площ от 1337 дка. Лесопаркът изпълнява 

ролята на зона за отдих за жителите и гостите. Други туристически обекти 

разположени на територията: 

 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. 

 

В екопарка има заведение за хранене, в близост, до който е разположена 

поляна с изградена лятна естрада. Ежегодно в началото на месец юни 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. На празниците участия имат певци, танцьори и инструменталисти 

от Държавния ансамбъл „Филип Кутев”.  

 В непосредствена близост до гр. 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.  

 
       Брой хотели и къщи за гости по населени места и леглова база за всяко 
от тях, брой годишни посещения, приходи от дейността. 
Места за настаняване в гр. Айтос: 

 Семеен хотел „Роад стар” гр. Айтос – 1 звезда – 12 легла; 
 Комплекс от къщи за гости „Чифлика” гр.Айтос – 1 звезда – 20 легла; 
 Семеен хотел „Славеите” гр. Айтос - 2 звезди – 20 легла; 
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 Къща за гости–гр. Айтос –1 звезда–4 стаи-8 легла. 

Места за настаняване извън града на територията на МИГ: 

 Семеен хотел „Звезда” с. Съдиево– 3 звезди - 10 стаи-20 легла; 
 Къщи за гости „Белисима” с. Съдиево – 3 звезди – 7 стаи. 

 

Година Годишни посещения Приходи 

2010 НП НП 

2011 333 318.60 

2012 392 392.00 

2013 372 372.00 

2014 830 919.40 

 
 
Брой заведения за хранене и развлечения: 

 

2010 г. - общо 4 бр, в т.ч. 

 1 бр. Кафене; 
 1 бр. Пивница; 
 1 бр. Ресторант; 
 1 бр. За бързо хранене. 

 

2011 г. - общо 5 бр, в т.ч. 

 3 бр. Кафене; 
 1 бр. Кафе-клуб; 
 1 бр. Ресторант. 

 

2012 г. - общо 10 бр, в т.ч. 

 1 бр.Кафе-сладкарница; 
 1 бр. Ресторант; 
 1 бр. Бирария; 
 3 бр. Кафене; 
 1 бр. Кафе-бар; 
 1 бр. Бистро; 
 1 бр. Пивница; 
 1 бр. Кафетерия. 
  

2013 г. - общо 11 бр, в т.ч. 

 1 бр. За бързо хранене; 



 

 
 

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД 

60 

 2 бр. Бистро; 
 2 бр. Кафе-аператив; 
 1 бр. Пивница; 
 1 бр. Кафе-бар; 
 1 бр. Кафене; 
 1 бр. Сладкарница; 
 1 бр. Кафетерия; 
 1 бр. Кафе-клуб. 

 

2014 г. - общо 10 бр, в т.ч. 

 6 бр. Кафене. 
 1 бр. За бързо хранене; 
 1 бр. Ресторант; 
 1 бр. Кафе-аператив; 
 1 бр. Кафе бар. 

 

       За развитие и популяризиране на територията на Айтос като туристическа 
дестинация стратегически се планира нова маркетингова политика относно:  

 Развитие и насърчаване на нови видове туризъм на базата на природни 
дадености, народни традиции и туристически спортове: воден, коло, спортно 
катерене, ориентиране, спелеология, алпинизъм, селски, опознавателен, 
винен и еко туризъм; 

 Подкрепа на дестинации със значителен туристически потенциал, 
популяризиращи природното, културно и историческо наследство; 

 Подкрепа за фирмите от туристическия сектор и свързания с него бизнес за 
повишаване на тяхната конкурентоспособност, увеличаване на капацитета на 
местата за настаняване, на средствата за подслон. 

Община Айтос заявява проектна готовност за кандидатстване и финансиране на 
проекти по Оперативни програми, с които ще се подобри МТБ, ще се популяризира 
района и предлагането на туристически продукти: 

 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк 
„Славеева  река”, град Айтос; 

 Основен ремонт, реконструкция и разширяване на Зоопарк в Лесопарк гр. 
Айтос; 

 Благоустрояване на Градска градина в кв. 63, гр. Айтос; 
 Осигуряване на устойчива градска среда в град Айтос чрез възстановяване на 

зони за обществен отдих, реконструкция на улични мрежи, и изграждане на  
система за видеонаблюдение на обществени места; 

 Благоустрояване, реновация, реконструкция и разширяване на закрита зала за 
спортни игри в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос. 

4. Социална сфера 

4.1. ЗАЕТОСТ, ДОХОДИ, ПАЗАР НА ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА 

През 2011 г. населението на 15 и повече навършени години на територията е 23 

753 души или  7% от населението на тази възраст в област Бургас. Съотношението 

между икономически активните и икономически неактивните лица е 55 към 45. По 
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този показател община Айтос има по-добра позиция спрямо средното съотношение за 

Бургаска област. От останалите общини в областта само Бургас и Несебър са с по- 

висок дял на икономически активните лица. 

Показатели  Мерна единица 2010 2011 2012 2013 2014 

Население на 15 и повече навършени години 

Работна сила  Хил. 178,1 183,3 185,4 191,6 191,4 

Заети Хил. 161,0 160,3 164,2 167,2 170,3 

Безработни Хил. 17,1 23,1 21,3 24,4 21,1 

Лица извън работната сила Хил. 181,4 169,6 165,7 158,3 158,7 

Коефициент на икономическа активност % 49,5 51,9 52,8 54,8 54,7 

Коефициент на заетост  % 44,8 45,4 46,8 47,8 48,6 

Коефициент на безработица % 9,6 12,6 11,5 12,7 11,0 

Население на 15 - 64 навършени години 

Работна сила  Хил. 175,7 181,1 183,3 189,2 188,6 

Заети Хил. 158,7 158,1 162,0 164,9 167,6 

Безработни Хил. 17,1 23,0 21,2 24,3 21,0 

Лица извън работната сила  Хил. 101,8 104,9 99,6 90,9 89,4 

Коефициент на икономическа активност % 63,3 63,3 64,8 67,5 67,8 

Коефициент на заетост  % 57,2 55,3 57,3 58,9 60,3 

Коефициент на безработица % 9,7 12,7 11,6 12,8 11,1 

Заети лица - общо Хиляди 161,0 160,3 164,2 167,2 170,3 

По степен на образование 

Висше Хил. 28,9 33,6 36,5 40,4 37,9 

Средно Хил. 91,0 92,9 95,8 95,3 99,4 

Основно и по-ниско Хил. 41,0 33,8 31,9 31,5 32,9 

       

По данни НСИ 2016 г. 

Икономически неактивните лица са учащите, пенсионерите, лицата, ангажирани 

само с домашни задължения.  Икономически неактивното население е различно 

представено при трите основни етнически групи на територията на МИГ „Айтос”. 

Най-голям е неговият дял при ромската и турската етнически групи, съответно 43% 

и 35%. При тях е висок делът на лицата, ангажирани само с домашни задължения. 

При българската етническа група делът на икономически неактивните лица е 32%. В 

категорията на икономически неактивните лица като цяло с най-голям дял са 

пенсионерите. За община Айтос техният дял е малко по-нисък от средния за 

Бургаска област.  
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Равнището на безработица е важен показател. 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 най-ниска 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 на 

територията на Община Айтос. Най-ниски 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 като 

цяло е по-ниското образователно равнище на населението. Неговото влияние е най-

силно изразено при лицата от турската и ромската етнически групи.  

4.2. Правосъдие  

/Изследването обхваща територия на МИГ „Айтос” в периода 2010 – 2014 г./ 

През изследвания период се е запазала тенденцията за намаляване на делата 

от общ характер, по които се е стигало до постановяване на присъди в процентно 

съотношение, спрямо приключените дела. Причината за това е обяснима: в по-

голямата част от случаите вместо внасяне на обвинителен акт, представителите на 

Държавното обвинение са постигали споразумение с подсъдимите и защитниците им, 

което от своя страна е облекчавало значително работата както на прокуратурата, 

така и на съда. Отделно от това е допринасяло за по-своевременото възмездяване на 

пострадалите относно нанесените им имуществени вреди, което е предпоставка за 

одобрение на споразумение. 

 

Новообразувани и приключени дела 

Година Брой  новооброзувани Брой приключени дела 

2010 1620 броя 1657 броя 
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2011 1977 броя 1975 броя 

2012 1638 броя 1622 броя 

2013 1563 броя 1602 броя 

2014 1421 броя 1419 броя 

По данни НСИ 2016 г. 

 

Показател 2010 2011 2012 2013 2014 

Престъпления, завършили с 
осъждане - общо 118 175 113 97 90 

В т.ч. извършени от жени 6 8 7 5 9 

По брой на извършителите 

Едно  лице 107 160 105 79 87 

Две лица 8 11 5 11 1 

Три и повече лица 3 4 3 7 2 

Осъдени лица - общо 128 193 124 127 93 

В т.ч. по споразумение 89 130 95 94 77 

По брой на извършените престъпления 

Едно престъпление 123 188 121 122 91 

Две престъпления 4 4 3 5 2 

Три и повече престъпления 1 1 - - - 

По пол 

Мъже 123 185 118 121 84 

Жени 5 8 6 6 9 

По възраст (в навършени години) 

14 - 17 
Мъже 4 8 6 5 6 

Жени - - - 1 - 

18 - 24 
Мъже 32 51 28 35 21 

Жени 2 1 - 1 3 

25 - 29 
Мъже 22 28 19 20 14 

Жени - 2 1 - - 

30 - 39 
Мъже 37 62 36 47 17 

Жени 1 2 1 2 3 



 

 
 

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД 

64 

40 - 49 
Мъже 20 23 20 4 17 

Жени 2 3 1 - 1 

50 - 59 
Мъже 7 10 6 7 8 

Жени - - 1 1 1 

60 и                   
повече 

Мъже 1 3 3 3 1 

Жени - - 2 1 1 

 

 

По данни НСИ 2016 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Престъпления, завършили с осъждане 118 175 113 97 90 

  В т.ч. извършени от жени 6 8 7 5 9 

Осъдени лица 128 193 124 127 93 

В т.ч. по споразумение 89 130 95 94 77 

 

През 2014 г. са постъпили  като новообразувани общо 1421 броя дела, от 

които 503 бр. наказателни и 918 бр. граждански дела. Останали са за разглеждане 

от предходен период общо 148 броя дела, от които: 44 наказателни и 104 

граждански дела или разгледаните през годината дела в съда са общо 1 569 броя. 

От всичко разгледаните през 2014 г. в съда 1 569 дела са приключили 1 419 броя, от 

които със съдебен акт по същество 1158 бр., прекратени - 261 бр. и останали 

несвършени в края на периода 150 броя. 

 

По данни НСИ 2016 г. 

Осъдени лица – По пол  2010 2011 2012 2013 2014 

Мъже 123 185 118 121 84 

Жени 5 8 6 6 9 

 

 Разгледаните през 2014 г. в съда са общо 1569 бр.; 

 За съпоставка: през 2013 г. в съда са постъпили като новообразувани общо 

1563 дела, от тях 1060 гр. дела и 503 наказателни дела и от общо 
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разгледаните са свършени 1 602 броя, от които 1089бр. гр.дела и 513 бр. 

наказателни дела. 

 През 2012 г. в съда са постъпили като новообразувани общо 1 638 дела, от 

тях 1077 гр. дела и 561 наказателни дела и от общо разгледаните са 

свършени 1622 броя, от които 1073 гр. дела и 549 бр. наказателни дела. 

 През 2011 г. в съда са постъпили като новообразувани общо 1977 дела, от тях 

1434 гр. дела и 543 наказателни дела и от общо разгледаните са свършени 1 

975 броя, от които 1 421 гр. дела и 554 бр. наказателни дела. 

 През 2010 г. в съда са постъпили като новообразувани общо 1620 дела, от тях 

1104 гр. дела и 516 наказателни дела и от общо разгледаните са свършени 

1657 броя, от които 1126 гр. дела и 531 бр. наказателни дела. 

 

4.3. Здравеопазване 

На територията на МИГ „Айтос” функционират едно болнично и седем лечебни 

заведения за извънболнична помощ. Болничното заведение е с ранг на 

многопрофилна болница за активно лечение. В нея има 5 отделения, най-голямото, 

от които е за вътрешни болести. От останалите 7 лечебни заведения едно е 

медицински център и шест са самостоятелни медико-диагностични и медико-

технически лаборатории. На територията работят 11 аптеки, които осигуряват 

снабдяването на населението с необходимите лекарствени средства. 

 По данни НСИ 2016 г. 

Показател 2010 2011 2012 2013 2014 
Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 1 1 
   легла 72 67 65 70 70 

   многопрофилни болници 1 1 1 1 1 

   легла 72 67 65 70 70 

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо 7 7 7 7 6 

   медицински центрове 1 1 1 1 1 

самостоятелни медико- диагностични и  
медико-технически лаборатории 6 6 6 6 5 

Основните проблеми в здравната мрежа е поддържането на материално-

техническата база и осигуряването и задържането на специалисти с необходимите 

медицински специалности. Отчетено е намаление на броя на леглата в 

многопрофилната болница в гр. Айтос. Същевременно е налице увеличение при 

общия брой на лекарите и лекарите по дентална медицина. Известно намаление 
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съществува при общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти по 

здравните грижи. 

По данни НСИ 2016 г. 

Медицински кадри 2010 2011 2012 2013 2014 

Лекари  53 54 55 61 59 

Oбщопрактикуващи 16 14 14 13 13 

Лекари по дентална медицина 8 9 13 16 13 

Медицински специалисти по здравни грижи 62 69 66 64 60 

Към системата на здравеопазването е и единствената в цялата Община Айтос детска 

ясла с 25 места. 

 

Необходимо е да се направят проучвания за откриване на втора детска ясла, която 

да покрие нуждите на част от по-големите села. 

По данни НСИ 2016 г. 
Детски ясли и деца в детските ясли 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Детски ясли 1 1 1 1 1 

  места 23 25 25 50 50 

  Деца 30 25 23 41 30 

  момчета  14 12 11 19 12 

  момичета 16 13 12 22 18 
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Подобряването на здравното обслужване на населението изисква  по-ефективна 

спешна помощ, особено за по-отдалечените и трудно достъпни селски селища на 

територията на МИГ „Айтос”. Демографските особености на ниво община налагат 

повишаване качеството на дейностите, свързани със специализираната предродилна 

и родилна медицинска помощ, както и поддържане на необходимия брой лекари-

педиатри. В тази насока е необходимо разширяване на отделението по педиатрия в 

болницата в гр. Айтос, което към момента е с капацитет около 15 легла. Приоритетно 

направление в развитието на здравеопазването е борбата със социално значимите 

заболявания, водещи до загуба на трудоспособност и повишаване на 

преждевременната смъртност  при лицата в активна трудоспособна възраст. 

Значение има здравната профилактика и повишаването на здравната култура на 

населението, особено в селата от територията на МИГ. 

4.4. Образование  

На настоящия етап на територията съществуват 8 действащи училища, от които 7 

общообразователни и 1 професионална гимназия. През учебните 2010 – 2015 г. 

общият брой на учениците във всички видове училища е около 3 270. От тях 2 731 

са учениците в общообразователните училища и 539 – в професионалната гимназия.  

Учебни институции на територията на МИГ „Айтос” 

Учебни институции 
Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Общо 8 8 8 8 8 
Общообразователни 
училища 7 7 7 7 7 

Професионални 
гимназии 1 1 1 1 1 

По данни НСИ 2016 г. 

В периода 2010 – 2015 г. се отчита увеличение от около 3,8%.  За 

организирането на образователния процес в училищата се грижат 201 учители, от 

които 176 са в общообразователните училища. Нарастването на броя на учениците 

обуславя и минималното нарастване на преподавателите. Това не се отнася за 

професионалната гимназия, където се отчита известно намаление както на броя на 

учениците, така и на учителите. 

Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Преподаватели по видове учебни институции 

Общо 204 204 201 

Общообразователни училища 174 176 176 

Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и VІІІ клас 30 28 25 
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По данни НСИ 2016 г. 
Към системата на образованието се отнасят и действащите на територията на 

Общината 6 целодневни детски градини с 1 032 деца. Подобно на училищата и при 

тях се наблюдава известно повишение на броя на децата и детските учители. 

Детски градини.    

Детски градини 

Показател 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Детски градини 6 6 6 6 6 

Детски учители 70 70 72 75 78 

Деца  969 968 1 032 1 060 1 072 

Целодневни детски градини 6 6 6 6 6 

Детски учители 62 61 61 65 66 

Деца  811 791 818 854 840 

Детски учители 8 9 11 10 12 

Деца  158 177 214 206 232 
 
 

     

По данни НСИ 2016 г. 

 
 Развитието на образованието на територията на МИГ „Айтос”, следва да е 

съобразено с тенденциите на нейното демографско развитие. Особеностите в 

демографското развитие на отделните селища и различията във възрастовия състав 

на населението им налагат по-гъвкави форми при организирането на 

образователната дейност. В населените места с малък брой население и 

нефункциониращи основни училища е осигурен превоз за децата в училищна 

възраст. По такъв начин се намалява броят на непосещаващите и преждевременно 

отпадналите от училищното обучение ученици. Във връзка с необходимостта от 

повече квалифицирани кадри със средно образование съществува възможност за 

разширяване дейността на професионалната гимназия или откриване на друг вид 

професионално училище.   

 

4.5. Социални услуги  

На територията на МИГ „Айтос” съществува изградена мрежа за социални 

дейности и услуги. Работят няколко специализирани заведения: 

 Организиран е домашен социален патронаж за възрастни хора и лица с 

увреждания от гр. Айтос и близките околни села; 

 Дом за възрастни хора с ограничен капацитет; 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания; 
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 Дневен център за възрастни хора с увреждания; 

 Обществена трапезария в гр. Айтос за социално слаби лица. 

 

Организирането на социалните дейности и услуги изисква съблюдаване на 

съществуващите структурни характеристики на населението, здравословното му 

състояние и социален статус. По-слабото застаряване на населението на територията 

на МИГ „Айтос”, в сравнение с други части на страната, може да предопредели 

приоритетно активизиране на дейности за подпомагане на хора с увреждания или 

социално слаби лица. 

4.6. Култура  

В обхвата на МИГ-територията 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 са запазени 10 действащи читалища, 

едно, от които е в гр. Айтос. Предпоставка за разнообразна културна дейност е и 

богатото културно-историческо наследство. На територията съществуват 

разнообразни исторически, архитектурни и художествени паметници. Такива са 

надгробните тракийски могили, останките от антични и средновековни крепости и 

селища, музеите и т.н. Гордост за град Айтос е къщата на талантливия български 

композитор Филип Кутев, където има негова паметна плоча. Включени са в 

културното наследство на Общината и представляват интерес за задълбочени научни 

проучвания. Тяхното съхранение и реставрация са съобразени с действащите 

нормативи и правила за опазване на културното наследство.  

 Сред културните дейности, организирани на територията са ежегодните 

„Славееви празници“,  посветени на фолклора и богатото творчество на композитора 

Филип Кутев. Те се организират ежегодно в началото на месец юни. 

 Във връзка с проучванията на различните археологически и културно-

исторически паметници в перспектива съществуват възможности за по-тясно 

сътрудничество между общинската администрация и специалисти от научни 

институти и университети от цялата страна. 

5. Културно наследство   

 
Политиките на ЕС в сферата на културата и културното наследство са 

ориентирани към управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни 
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ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за развитие, съхранение 

и представяне на местното наследство. 

В този смисъл пространственото и социално-икономическото развитие на 

територията е да бъде ориентирано към културното наследство, природните и 

културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са фактори, 

които имат водеща роля в устройството на територията и като цяло за развитието на  

региона. 

Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното и 

материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни 

ценности, които носят историческа памет и формират национална идентичност. 

Наличните културни ценности - материални и нематериални свидетелства за 

човешко присъствие и дейност, са с висока научна и културна стойност за индивида 

и общността. Културното наследство е представено от археологически, 

художествени, природни ценности, народни традиции и културни обичаи. 

В пространствено развитие на територията историко-географското развитие е 

в основата на културното напластяване и то дава възможност за изграждане на 

сътрудничество със съседните общини и формиране на културни зони за туризъм, 

които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната общност 

изграждат атрактивна културна среда. 

На територията на МИГ „Айтос” са идентифицирани множество археологически 

и художествени обекти, обявени за недвижими културни ценности. Това са културни 

ценности от категория с „национално значение”, които са от исторически, 

архитектурно-строителен, художествен и археологически вид. Културното 

наследство е концентрирано в град Айтос и от части в югоизточната част на 

общинската територия. Тези ценности свидетелстват за историята, бита и културното 

развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната 

идентичност на района. 

 

Значими архитектурни и археологически обекти са: 

 

 Етнографски комплекс „Генгер” – Алея на старите занаяти; 

 Църквата „Св. Димитър Солунски” – гр. Айтос; 

 Параклис-костница „Св. Димитър Солунски”; 

 Възрожденска къща „Петър Станев” – Градска музейна сбирка; 

 Антично селище на запад от гр. Айтос, под височината Хисар;  

 Могилен тракийски некропол на 3 км на север от Айтос; 

 



 

 
 

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД 

71 

Регионът притежава значителен културно-природен ресурс - скални 

образувания и природни забележителности, който следва да бъде по-добре 

експониран. Значим потенциал за развитие на профилирана туристическа дейност 

имат еко-туризъм, културно-историческия туризъм, археоложки туризъм. 

Важни културни обекти са читалищата, които са 10 на брой и към всяко 

функционира библиотека. Те съхраняват, развиват и обогатяват културния живот, 

приобщават гражданите към ценностите на науката и изкуството и съхраняват 

духовния живот и местните обичаи. 

Нематериалното културно наследство е представено от народните традиции и 

културните обичаи. Културните институции са основни структури, които съхраняват 

фолклорното богатство. 

Основни културни мероприятия на територията на МИГ „Айтос” са свързани с 

отбелязването на националните и традиционните празници. Честват се празници с 

местно значение, които изразяват идентичността на общността, отбелязват се 

празници на селищата и Общината, етнографски фестивали и празници съпроводени 

с концерти и театрални постановки.  

Интерпретацията и представянето на културното наследство е основополагащ 

елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо 

развитие. Културното наследство е фактор, изграждащ позитивни партньорства 

между местните общности и бизнеса. Водеща роля по съхраняването, опазването и 

адаптирането на културното наследство имат хората. Заедно с него те са носители на 

историческата памет и древни традиции. Представянето на културното наследство 

като дейност, интегрирана в селищната структура, придава ново значение и го 

представя като ресурс за социално-икономическо развитие. На културното 

наследство се гледа като на материален и духовен ресурс, който е необходимо да 

бъде съхранен. 



 

 
 

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД 

72 

6. Техническа инфраструктура 

6.1. Комуникационно-транспортна инфраструктура 

 Географското разположение на територията на МИГ „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 и с Близкия Изток. През 

територията преминава първокласния път София-Бургас и третокласните Провадия и 

Средец. Останалите пътища в района са четвъртокласни. През територията 

преминава жп. линията София-Бургас.  

 

 
 През територията на МИГ „Айтос” преминават около 40 км от републиканските 

пътища на България (по данни за 2013 г.). Към момента състоянието на общинските 

пътища в района е задоволително. Недостатъчни обаче се оказват средствата за 

тяхната поддръжка.  

6.2. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяването на голяма част от населените места на територията 

(включително гр. Айтос) е осигурено от водоснабдителната система „Камчия”. 
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Качеството на водата в района отговаря на хигиенните норми. На територията на 

цялата община Айтос водоснабдяването на населението е осигурено на 100%.  

6.3. Енергийна инфраструктура.  

Всички населени места на територията на общината са електрифицирани, като 

общият брой на трафопостовете е 145. В гр. Айтос има изградена подстанция.  

 Почти напълно изградени са уличните електрически мрежи. Уличното 

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

в останалата част и по селата. Подобряването и модернизирането на наличната 

инфраструктура би подобрило съществено средата за развитие на местния бизнес, 

както и качеството на живот на местното население. 

6.4. Съобщителна инфраструктура. 

 Състоянието на съобщителната инфраструктура на територията на МИГ „Айтос” 

е добро. Общият брой на телефонните постове е 2 994 при 100% степен на 

цифровизация. На територията има изграден достъп до интернет. Достъп до 

фиксиран интернет имат общо 976 абоната в три населени места от Община Айтос, а 

чрез мобилната мрежа се осигурява 100% покритие на населението за достъп до 

мобилен интернет. Съществува 100% GSM покритие.  

 

 На връх Хисар са разположени съоръженията на мобилните телефонни 

оператори, интернет доставчици и телевизионен ретранслатор.  Има осигурен 

достъп до кабелна телевизия. На територията има общо 9 пощенски станции. 
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7. Анализ на селищната мрежа на МИГ-територията 

 
Територията на МИГ „Айтос” е представена от гр. Айтос и 16 села. Общинския 

център попада в 4-то ниво на йерархичната система от градове-центрове - малки 

градове с микрорегионално значение. 
№ Код Наименование на населеното място 

1 00151 гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас 

2 23889 с. Дрянковец, общ. Айтос, обл. Бургас 

3 30805 с. Зетьово, общ. Айтос, обл. Бургас 

4 36227 с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас 

5 36381 с. Караново, общ. Айтос, обл. Бургас 

6 44817 с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас 

7 46440 с. Малка поляна, общ. Айтос, обл. Бургас 

8 49477 с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас 

9 56321 с. Пещерско, общ. Айтос, обл. Бургас 

10 56438 с. Пирне, общ. Айтос, обл. Бургас 

11 57426 с. Поляново, общ. Айтос, обл. Бургас 

12 62013 с. Раклиново, общ. Айтос, обл. Бургас 

13 70473 с. Съдиево, общ. Айтос, обл. Бургас 

14 72727 с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас 

15 80813 с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас 

16 81102 с. Черноград, общ. Айтос, обл. Бургас 

17 81640 с. Чукарка, общ. Айтос, обл. Бургас 

 
Територията на Община Айтос се намира в Югоизточен район на планиране 

NUTS 2, част от административните граници на област Бургас NUTS 3. Община Айтос 

е трета категория Община.  

Категоризация на общините 
EKATTE Община Категория 

BGS01 Айтос 3 

 
Според националната категоризация на населените места град Айтос е втора 

категория град. 

 
Категоризация на населените места 

ЕКАТТЕ Населено място Код на Община Категория 

00151 гр. Айтос BGS01 2 

 
Териториалната структура на община Айтос според вида територия се дели на 

урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии. Друг 
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вид територии са: територия заета от води и водни обекти, територия на транспорта 

и територия за добив на полезни изкопаеми. 

Жилищните квартали са застроени предимно с нискоетажни жилищни сгради. 

Междужилищното пространство в града не е особено добре оформено.  

 

Жилищна осигуреност 

 

По данни на НСИ за 2011 г. броя жилища е 12423, докато броя сгради е 7734. 

Строителството е било най-активно в годините  между 1960 и 1989 г., като много 

малка част от жилищния фонд е остатъчен от периода малко след Втората световна 

война.  

Жилищен фонд на територията на МИГ „Айтос” 2010 – 2014 г. 
       
Показател Мерна единица 2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 7 998 7 743 7 739 7 739 7 741 

   По материал на външните стени на сградата 

   стоманобетонни и панелни Брой 403 222 227 236 240 

   тухлени Брой 6 916 7 137 7 128 7 123 7 121 

   други Брой 679 384 384 380 380 

Жилища  Брой 12 615 12 461 12 461 12 484 12 532 

   По брой на стаите 

   едностайни Брой 1 438 899 901 901 901 

   двустайни Брой 4 008 3 855 3 853 3 862 3 887 

   тристайни Брой 4 050 4 260 4 260 4 271 4 284 

   четиристайни Брой 2 194 2 441 2 442 2 444 2 453 

   петстайни Брой 513 533 532 532 533 

   с шест и повече стаи Брой 412 473 473 474 474 

Полезна площ кв. м 738 814 898 858 898 919 900 970 904 491 

   жилищна кв. м 496 509 713 468 713 529 714 792 717 065 

  спомагателна кв. м 152 464 117 104 117 150 117 816 118 906 

  площ на кухни кв. м 89 841 68 286 68 240 68 362 68 520 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой 11 8 5 9 6 

Жилища  Брой 41 42 9 33 52 

Полезна площ  кв. м 2 583 3 194 720 2 638 3 730 

   в т.ч. жилищна  кв. м 1 465 1 857 411 1 587 2 386 

  Жилищни сгради                   Източник: НСИ 
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 Броят на жилищата е 7 741 по данни на НСИ от 2014 г. с полезна площ 904 

491 кв.м. Строителството в Община Айтос е в устройствени зони с преобладаващо 

застрояване с малка височина и плътност, като кота корниз е до 10 м.  
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Застрояването е в унисон с природната среда. Структурните елементи на 

града, отделните райони, са в унисон помежду си и градоустройственото решение 

предполага адаптивност на селищната структура с характерния релеф.  

8. Състояние на околната среда 
Социално-икономическото развитие в съчетание с географските 

характеристики и разположението на територията на МИГ „Айтос”, определят 

сравнително съхранения екологичен статус. Не са налични големи замърсители, като 

основните проблеми са свързани най-вече с битовото замърсяване и в по-малка 

степен със замърсяване от индустриални производства и земеделие. 

 

 

8.1. Въздух 
По отношение качеството на атмосферния въздух, измерванията не показват 

емисии, превишаващи ПДК. Особеностите на местния климат, в съчетание с начина 

на отопление през зимният период, основно чрез твърди горива, се явяват 

предпоставка за инверсионни замърсявания. Основните замърсители на въздуха на 

територията са: 

 автомобилният транспорт ; 

 Спецификата на отоплението през зимният период  

( 60% от домакинствата се отопляват с въглища и 35% с дърва). 

 промишлените предприятия ; 

 След пускането в експлоатация на АМ „Тракия“ трафикът през най-гъсто 

заселената част на общинската територия и нейния общински център значително са 

намалели, което оказва благоприятно влияние върху качеството на атмосферният 

въздух, запрашеността и шумовия фон. 
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8.2. Води 

По отношение на качеството и чистотата на водите на територията на МИГ 

„Айтос” не са установени особено драстични проблеми, което се дължи на 

сравнително ниската степен на идустриализация, като основни замърсители се 

явяват битовите фактори, особено в района на общинския център, чиито отпадни 

води в по-голямата си част се изливат в р. Славеева, приток на Айтоска река. 

8.3. Почви 

Контролът на качеството на земите и почвите е част от националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг. До момента не съществува 

екологичен кадастър за земите и почвите, включително и за територията на 

Община Айтос. 

Замърсяването на почвата от автотранспорта с тежки метали се контролира от 

РИОСВ в пунктове.  

За предотвратяване замърсяването на земите с пестициди са предприети 

съответните действия – изпълнен е проект за „Събиране, обезвреждане и 

безопасно съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери „Б-Б куб” 

на територията на Община Айтос”.  Контейнерите общо 14 броя, са разположени на 

определена площадка в землището на с. Караново. След проведен мониторинг 

трето ниво - локални почвени замърсявания, не са констатирани нарушения на 

целостта на Б-Б кубовете. 

8.4. Отпадъци 

Годишно в депото за твърди битови отпадъци Айтос се депонират 

приблизително  8 300 тона твърди отпадъци, като нормата жител в Общината е 

средно 240 кг./г. 

Във всички населени места на общинската територия има определени места за 

депониране на отпадъци, като  най-голямото от тях се намира на 7 км от гр. Айтос. 

Цялостна организирана система за събиране на твърди отпадъци има само в 

Общинския център и тя обхваща 70 % от жителите на Общината. Разработва се план 

за поетапното включване в тази система и на останалите населени места, 

разположени на територията на МИГ „Айтос”. 
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Община Айтос е включена в проект „Регионално управление на отпадъците – 

Бургас”, който дава възможност битовите отпадъци да се депонират на регионално 

депо „Братово”, което да допринесе за: 

 

 Драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране, 

респективно редукция в размера на дължимите отчисления; 

 Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване 

на отпадъчния поток към контролирано регионално депо; 

 Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране; 

 Оптимизация при превоза на дълги разстояния чрез претоварни станции и 

високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците; 

 Разделно събиране на специфични отпадъци; 

 Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; 

 Екологично депониране, с възможност за оползотворяване на биогаз. 
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8.5. Защитени територии и Натура 2000 

 Високата степен на усвоеност на територията на МИГ „Айтос” и възможностите 

за развитие на земеделието предопределят сравнително малък брой защитени 

територии. Представени са само от хабитати, разположени в източната и част, като 

липсват защитени територии свързани с птици. 

На  територията на МИГ „Айтос” са локализирани три природни забележителности 

и една защитена местност, по смисъла на националното законодателство:   

 

 Природна забележителност „Айтоска кория” - обявена със заповед 

№1799/30.06.1972 г. /ДВ.бр.59/72 г./. Категория: Природна забележителност, 

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

 Природна забележителност „Находище на бодливо сграбиче” - генгер, 

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

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

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

 Природна забележителност „Трите братя” - скални групи с площ 1 

хектар, обявена със заповед № 1799/30.06.1972г. на МГОПС /ДВ бр.59/1972 

г./; Категория: Природна забележителност, Местоположение: област: Бургас, 

Община: Айтос, гр. Айтос; 

 Защитена местност „Хисаря” - обявена със заповед № РД-1007/04.08.2003 

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

Местоположение: област Бургас, Община Айтос, гр. Айтос. 
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9. Данни от  Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН) - публична част, по отношение на изпълнени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен 

капацитет”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” за периода 2007 – 2013 г. 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - 
публична част  

Информацията е актуализирана на: 01.03.2016 Всички стойности са в лева.  
РАЙОН Оперативна програма: 2007BG051PO001 Развитие на човешките ресурси - ПРОЕКТИ  

№ Място на 
изпълнение 

Наименование на 
проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус 

 

1 Айтос 
Интегриране на 
уязвимите групи на 
пазара на труда 

Сдружение 
"Знание" -Айтос 171 524,49 171 524,49 171 521,45 Приключен -3,04 

2 Айтос Квалификация и 
мотивация 

Сдружение 
"Знание" -Айтос 175 649,85 175 649,85 175 647,96 Приключен -1,89 

3 Айтос "Зенви" ЕООД "ЗЕНВИ" ЕООД 19 686,20 19 686,20 19 684,73 Приключен -1,47 

4 Айтос 
"Производство за 
мебели за дома и 
градината" 

"ИКА МЕБЕЛ 
ДИЗАЙН" ЕООД 13 764,87 13 764,87 13 764,87 Приключен 0,00 

5 Айтос Ропотамо Екип "РОПОТАМО" АД 105 082,57 73 557,80 14 000,00 В процес на 
изпълнение -59 557,80 

6 Айтос 
Квалификационно 
обучение на заети 
лица 

ЕТ "Стил" - Саркис 
Алтънджиян 50 861,33 40 689,06 40 687,60 Приключен -1,46 
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7 Айтос 
Професионална 
квалификация на 25 
продавач-консултанти 

Сдружение 
"Знание" -Айтос 27 023,28 21 618,62 21 617,21 Приключен -1,41 

8 Айтос 

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

Сдружение 
"Знание" -Айтос 68 507,66 68 507,66 68 504,76 Приключен -2,90 

9 Айтос 

Училищен център за 
интеграция -„ Заедно 
у дома, заедно в 
Европа” 

Професионална 
гимназия по селско 
стопанство "Златна 

нива" гр. Айтос 

74 080,64 74 080,64 74 080,64 Приключен 0,00 

10 Айтос Децата са еднакви в 
сърцата си 

СОУ "Христо Ботев" 
гр. Айтос 0,00 0,00 0,00 Прекратен 0,00 

11 Айтос 
Подкрепа за 
равноправен и 
независим живот 

Община Айтос 189 243,64 189 243,64 172 459,93 Приключен -16 783,71 

12 Айтос 

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

Сдружение 
"Алтернативи" 89 551,93 83 999,72 82 753,08 Приключен -1 246,64 

13 Айтос 

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

Община Айтос 112 362,24 108 418,33 103 789,85 Приключен -4 628,48 
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14 Айтос 

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

Сдружение 
"Алтернативи" 167 487,83 167 487,83 156 136,83 Приключен -11 351,00 

15 Айтос 

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

Община Айтос 81 635,86 81 635,86 81 633,88 Приключен -1,98 

    1 346 462,39 1 289 864,57 1 196 282,79 -93 581,78 
 

Наблюдава се твърде слаба активност от страна на бенефициенти от територията на МИГ „Айтос”. Общата стойност на 

реализираните проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за целия изминал програмен период не 

надвишава 1 500 000 лв., като същевременно са наложени финансови корекции в размер на 93 580 лв. Преобладават проекти от 

публичния сектор. 

Оперативна програма „Административен капацитет” 

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част 

Информацията е актуализирана на: 01.03.2016 Всички стойности са в лева. 

РАЙОН Оперативна програма: 2007BG051PO002 Административен капацитет - ПРОЕКТИ 

№ Място на изпълнение Наименование на проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус 

1 Айтос 

Подобряване на управлението, организацията 
и функционирането на общинска 
администрация Айтос чрез прилагане на 
Единната методология за функционален 
анализ, с оглед нейното оптимизиране 

Община Айтос 151 911,10 151 911,10 151 911,10 Приключен 
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Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична 
част 

Информацията е актуализирана на: 01.03.2016 Всички стойности са в лева.   
РАЙОН Оперативна програма: 2007BG161PO001 Регионално развитие - ПРОЕКТИ   

№ Място на 
изпълнение Наименование на проект Бенефициент Обща 

Стойност БФП Изплатени Статус 
  

1 Айтос Обновяване на образователната 
инфраструктура в община Айтос Община Айтос 1 368 972,55 1 227 636,34 1 043 490,89 Приключен -184 145,45 

2 Айтос „Изграждане на защитено жилище 
в гр. Айтос” Община Айтос 405 030,26 405 030,26 405 030,26 Приключен 0,00 

3 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 

Община Айтос 571 434,84 563 697,56 535 512,68 Приключен -28 184,88 

    2 345 437,65 2 196 364,16 1 984 033,83 -212 330,33 
 

Договорени са и изпълнени три проекта с обществена значимост на Община Айтос по Оперативна програма „Регионално 

развитие” на обща стойност  2 345 437,65 лв. От УО на Оперативната програма е наложен редукция в общ размер 212 303 лв. 

По Оперативна програма „Административен капацитет” е изпълнен само един общински проект на обща стойност 152 000 лв. 
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Оперативна програма „Конкурентоспособност” 

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - 
публична част 

Информацията е актуализирана на: 01.03.2016 Всички стойности са в лева. 

РАЙОН Оперативна програма: 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  

№ Място на 
изпълнение 

Наименование на 
проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус 

1 Айтос 

Повишаване на 
конкурентоспособността 
и ефективността на 
„Арекс“ ЕООД чрез 
внедряване на ново 
технологично 
оборудване 

"АРЕКС" ЕООД 1 202 503,00 841 752,10 841 752,10 Приключен 

2 Айтос 

"Подобряване на 
енергийната 
ефективност на 
"Термолукс радиатори" 
ООД" 

"ТЕРМОЛУКС - 
РАДИАТОРИ" 

ООД 
3 005 347,58 1 502 673,79 1 502 673,79 Приключен 

    4 207 850,58 2 344 425,89 2 344 425,89 0,00 
 

За целия период са реализирани два проекта от бенефициенти представители на стопанския сектор по Оперативна програма  

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, на обща стойност 4.2 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е 

в размер на близо 2 345 000 лв. Не са налагани финансови корекции.
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2. Анализ на силните и слабите страни, възможностите 
и заплахите на територията на МИГ Айтос  

(Обобщен SWOT анализ) 

 

При оценъчните и прогнозните проучвания се използват два основни подхода 
– емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат 
закономерности на основата на анализирана емпирична информация с 
помощта на статистически и математически модели. При експертния подход 
се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те имат нужния 
капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни 
оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-
статистически модели.  

SWOT-анализът спада към експертната група методи, но той не може да бъде 
разработен без необходимата изходна информация.  

Главната цел на Анализа на силните и слабите страни, на 
възможностите и заплахите (SWOT-анализа) е да се извърши 
взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена територия силни 
(Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за 
територията възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Приема се, 
че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се 
контролират от организацията, докато външните фактори 
(възможности и заплахи) определят състоянието на средата, в която 
се развива организацията или региона.  

В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен 
елемент на стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се 
подсилва и от факта, че той е регламентиран като задължителна процедура 
при всички планове и програми, свързани с усвояването на структурните 
фондове и инструменти на Европейския съюз.  

Изготвеният Анализ на силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите на територията на МИГ Айтос, във връзка с разработване на 
стратегия за водено от общностите местно развитие (SWOT-анализ) е взел 
под вниманието резултатите от анализа на потенциала и потребностите за 
развитие на разглежданата територия.  

SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия 
анализ и представя изводите от проучването на състоянието и 
потенциала на територията на Местна инициативна група – Айтос, като 
акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за 
развитие. 
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Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на 
приоритетите и целите за развитие на територията на МИГ - Айтос, 
както и периодична оценка на мястото й в рамките на региона. При 
извършването на настоящия SWOT-анализ са взети предвид и 
възможностите за въздействие върху територията и местните 
общности чрез разработваната Стратегия за водено от общностите 
местно развитие и нейните ограничения във времеви и финансов аспект.   

Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират 
конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа 
има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и 
такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори), 
проблемите, които предстои да бъдат преодолени и потребностите, които 
могат да бъдат задоволени чрез планиране на съответни мерки. За да могат 
да се откроят лостовете за развитие, ограниченията, проблемите и 
рисковете за социално-икономическото развитие на територията на община 
Айтос, е изготвен SWOT-анализ за всяка изследвана в анализа на 
икономическото и социалното развитие и на потенциала сфера, като 
природните ресурси са представени в комбинация със състоянието на 
околната среда.  
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Анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите на територията на МИГ - 

Айтос, във връзка с разработване на стратегия за 
водено от общностите местно развитие 

SWOТ анализ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 
 Най-голямо значение за 

развитието на МИГ-територията 
се явява географската близост и 
транспортно-комуникационната 
свързаност с икономическият и 
административен център на 
Югоизточният район - гр. Бургас. 
- фактор за развитието на 
интеграционни процеси и 
възможности за привличането на 
инвестиции; 

 Климатът създава благоприятни 
условия за развитие на 
земеделие и животновъдство, 
изграждане и поддържане на 
стопанска инфраструктура, 
самопречистване на въздуха, 
енергия от възобновяеми 
източници – слънчева и ветрова 
енергия, както и развитие на 
алтернативен туризъм; 

 Има традиции в развитието на 
аграрния сектор; 

 Геоложкия строеж е 
предопределил формирането на 
извори с минерални води - топли 
и студени; 

 Налице са ресурси за развитие на 
туризъм и за предлагане на  
туристически продукт; 

 Ниско е нивото на замърсяване 
на въздуха, водите и почвите; 

 Територията е на около 30 км. От 
Черноморското крайбрежие; 

 Сравнително добро състояние на 
образователната инфраструктура 
по отношение на материално – 
техническата база; 

 Добре развита социална 

 
 Територията е бедна на полезни 

изкопаеми и не се отличава с 
особено значими водни ресурси в 
следствие на сравнително малкото 
валежи; 

 Топлите и студени минерални води 
към настоящия момент не са 
усвоени ефективно и не е налична 
адекватна инфраструктура за 
тяхната експлоатация; 

 Наблюдава се трайна тенденция за 
отрицателен механичен прираст на 
населението; 

 Няма изградена адекватна 
стратегия за демографските 
изменения; 

 Населението е с нисък 
образователен ценз; 

 Има недостиг и дори липса на 
квалифицирани кадри, отговарящи 
на потребностите на местния 
бизнес; 

 Няма изграден капацитет на 
достъчно високо ниво в публичния 
и бизнес сектори за подготовка на 
проекти и програми. В следствие на 
това се ограничава привличането 
на инвестиции, внедряването на 
високи технологии, изпълнение на 
проекти, финансирани от 
европейски фондове;  

 Сравнително ниска степен на 
идустриализация; 

 Недостатъчен иновационен 
потенциал; 

 Туристическата инфраструктура е 
недостатъчна; 

 Недостиг на специалисти в сферата 
на здравеопазването; 
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инфраструктура от социални 
дейности и услуги; 

 В Общината са запазени 10 
действащи читалища. На 
територията съществуват 
разнообразни исторически, 
архитектурни и художествени 
паметници; 

 Осъзната е необходимостта от 
хоризонтално сътрудничество, 
коопериране и  солидарност при 
решаване на общи проблеми. 

 Незадоволително състояние на 
материалната база в 
здравеопазването. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 
 Географското положение, 

транспортната обвързаност с 
голям град, открива добри 
възможности за привличането на 
инвестиции; 

 По-благоприятна възрастова 
структура на населението се 
обуславя от фактът, че делът на 
поколението на децата на МИГ-
територията е по-висок с около 2-
3 пункта в сравнение със 
стойностите за страната. Това 
създава относително по-добри 
възможности за поддържане на 
възпроизводствения процес в 
перспектива; 

 Обединяване на усилия и 
възможности на МИГ, Община 
Айтос със съседни общини и/или 
други местни инициативни групи, 
за сътрудничество по 
финансиране, подготовка и 
изпълнение на съвместни проекти 
по национални и европейски 
програми; 

 Изграждане на публично-частни 
партньорства, привличане на 
инвестиции и засилвне на 
туристическия маркетинг; 

 Идентифицирани са възможности 
за развитие на алтернативен 
туризъм с комбиниране на 
туристически пакети със съседни 
общини; 

 Има възможности за 

 
 Негативните изменения в броя на 

населението, макар и по-слабо 
изразени, са неблагоприятен 
фактор за цялостното развитие на 
територията. В перспектива 
намалението на населението води 
до ограничаване на работната сила 
и възпроизводствения потенциал; 

 Набюдава се регресивен тип 
възрастова структура;  

 Занижени икономически 
показатели с идентифициран риск 
от влошаване на бизнес средата на 
територията на МИГ; 

 Влошаване на образователната 
структура; 

 Недостатъчно предлагане на 
работни места за млади хора и 
висококвалифицирани 
специалисти; 

 Ограничени финансови 
инструменти и услуги за 
стимулиране на местния бизнес и 
инвеститорите; 

 Ограничен пазар и нелоялна 
конкуренция; 

 Засилване на рисковете, свързани 
с климатичните промени. 
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производството на екологично 
чиста селскостопанска продукция 
и суровини; 

 Наличие на възможности за 
обмен на добри практики, 
междурегионално и 
международно партньорство в 
сферата на бизнеса, културата, 
образованието и социалната 
политика; 

 Изработване на план за 
привличане на лекари-
специалисти на ротационен 
принцип; 

 Разработване на проекти за 
подобряване на материалната 
база в здравеопазването; 

 Създаване на предпоставки и 
действия за осигуряване на 
транспорт до образователните 
институции на децата в 
ученическа възраст;  

 Разработване на дългосрочни 
план-програми със спортна 
насоченост, които да са 
атрактивни за младите хора и 
децата  - състезания, турнири, 
изграждане на спортни 
площадки; 

 Наличие на ресурс, единомислие 
и политическа воля. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


