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     ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА              

                         (2010 – 2011 г.) 

                         Община Айтос 

 

                Програмата за развитие на туризма на територията 

на община 
Айтос е разработена от Консултативния съвет по въпросите на 

туризма,  

в съответствие с приоритетите на националната стратегия, на 

базата на Общинския план за развитие и съобразно местните 

туристически ресурси. 

 
Основна цел на Програмата за развитие на туризма за периода 2010 -

2011 г. е: 

Устойчиво развитие на туризма, базирано на природните дадености и 

културно-                                                                                                                                       

историческото наследство на община Айтос. 

 

  

                                                             Специфични цели: 

 

1. Изграждане и разширяване на техническата инфраструктура, 

обслужваща туризма. 

2. Развитие на туристическите обекти (средства за подслон, места за 

настаняване, заведения за хранене и развлечения). 

3. Опазване и съхранение на природните и културно-историческите 

ресурси на общината. 

4. Създаване на реклама и публичност на дейностите на община 

Айтос в областта на туризма. 

 
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично 

допълвана и актуализирана, съобразно и вследствие от настъпилите 

промени в приоритетите на общината, в националното законодателство 

и други фактори с местно стратегическо значение. 
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       I.ПРИРОДО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ  

 

             Община Айтос е разположена в източната част на Република 

България. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и 

долината на река Айтоска. Територията й е 402,866 кв. км. В състава на 

общината са включени 17 населени места: 16 села и град Айтос – 

административен, икономически и културен център. 

                        
                                                                                                                                 

            Макар и малка по размери, тя притежава разнообразен релеф. 

Северните й части по цялото си протежение изток – запад са заети  от 

разклонения на невисоката (до 700 м) Айтоска планина. Склоновете й 

постепенно се снижават, заоблят очертанията си и преминават в разлети 

хълмове. Последната й разклоненост завършва с теренни гънки, сливайки 

се с равнината – южно от гр. Айтос. Планинските склонове са прорязани 

от множество дерета. Южната част от общината е заета от Айтоското 

поле, което е периферна част на Бургаската низина. 

           Климатът е умерено континентален. Общината се намира едва на 

30 км от Черно море, като най – източните й части попадат в обсега на 

черноморската климатична област. Това обуславя мека зима и 

прохладно лято. 
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           Почвите са канелени горски и алувиални.  

           В хидрографско отношение Айтоският край се разпределя между 

поречието на река Луда Камчия и няколко малки рекички, които се вливат 

направо в Черно море. Най- голямата река, която протича през полето, е 

река Айтоска. Тя извира от южните склонове на Малка Айтоска планина 

западно от село Тополица и след като протича през Айтоското поле, се 

влива в Бургаското езеро. Дълга е 48 км. Районът е богат и на минерални 

извори. Небезизвестен е минералният извор в село Съдиево, чиято вода 

се използва за пиене от жителите на цяла Бургаска област. Нейните 

лечебни свойства се използват за профилактика и лечение на редица 

заболявания. Водата от други сондажи- при  с. Тополица се 

характеризира като хидрокарбонатно- натриева с алкална реакция, а 

при с. Малка поляна– сулфатно – натриева с алкална реакция. Също са 

с лечебни качества. 

            Районът на община Айтос се отличава с богата флора и 

разнообразна 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 и др. 

           Рядък растителен вид е бодливото сграбиче (айтоски генгер), което 

за цяла Европа се среща единствено тук. То е сухолюбив растителен вид, 

водещ началото си от предноазиатската ксеротермична област. 

Представлява ниско бодливо храстче с дребни сребристоокосмени 

листа. Природната картина на местностите край града, където расте, 

наподобява  на степен или полупустинен ландшафт. Образува 

сравнително просторни храстови ценози с чадърообразни форми. 

 
                                     

           Айтоското бодливо сграбиче има голям почвозащитен и 

противоерозионен ефект. Въпреки че на височина достига едва 70 см, 
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неговата коренова система е над пет пъти по-дълга от надземното 

стъбло и прониква в скалните пукнатини на дълбочина до 4 метра. 

Различава се от тези видове , които растат на полуостров Крим и в Кавказ 

и е ново за науката растение – Астрагалус айтосиензис. Като рядък вид 

бодливото сграбиче е включено в списъка на защитените от закона 

растения. 

            Растителността и релефът на общината обуславят възможности за 

приятен пешеходен туризъм, а фауната, представена от различни видове 

дивеч – благороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, белка, 

предлага подходящи условия за лов и риболов. 

            Близостта на общината до Черноморието и съчетанието на 

планина, равнина и минерални извори, както и биоклиматичните 

ресурси, са благоприятна среда за развитието на туризма. 

 

 

                                      II.ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ   

 

            В Айтоска община се намират няколко защитени природни обекти 

и територии. „Айтоската кория” е единствената в страната изкуствено 

засадена дъбова гора, която съществува над 400 години. 

            Интерес представлява и ждрелото „Джендема” край село 

Карагеоргиево и „Водопадчето” край село Пирне. 

            В непосредствена близост до Айтос се намира планинското 

летовище Тополица. Разположено е на 12 км западно от града, по 

южните склонове на Айтоския Балкан. Включва две курортни местности – 

„Тополица” и „Бяла река”. Лесопарк „Тополица” отстои на 3 км от с. 

Тополица  и обхваща площ от 410 дка. Тук са изградени множество хижи 

на фирми от Бургас и Айтос, по – известни от които са хижа „Здравец” , 

хижа „Поглед”, хижа „Лукойл – Нефтохим”, хижа на БДЖ и др. 

         Една от често посещаваните хижи е х. Здравец. Разполага с 40 

легла, разпределени на два етажа. Стаите са с по три, четири, пет и 

повече легла. Хижата е оборудвана с локално парно отопление, с 

етажни санитарни възли и обща зала с 30 места. От х. Здравец има 

лентова маркировка до близките природни дадености, което позволява 

да се обособят следните туристически маршрути: 

1. х. Здравец – местността „Бяла река” 
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Върви се по маркирана пътека през билото на планината, като се 

преодолява надморска височина от 500 м . Продължителността на 

маршрута е 2 часа. 

2. х. Здравец – през Жълти хан – Узуновата нива – м. „Бяла река” 

Маршрутът се изминава за 3 часа. 

                                        

            Местността „Бяла река” е разположена в подножието на връх 

„Острица” – 666 м надморска височина, на 19 км от Айтос. Обхваща 

двата прилежащи склона на реките Башбунар и Бяла река с обща площ 

от 2 200 дка. Цялата зона е вододайна. Бистрата изворна вода е приятна 

за пиене, а десетките потоци образуват от север Бяла река, която е дала 

името на цялата местност. Целият район е обрасъл с широколистни 

гори, а просторните площи в подножието на планината са покрити с 

лозови, овощни, орехови и бадемови насаждения, които създават 

допълнителна украса на пейзажа.  

           Често използван от туристите е следният маршрут: от автогара 

Айтос през Татарските ниви по билото до м. „Бяла река”. Маршрутът е 

обозначен с лентова маркировка и  възловите му места са оказани с 

табели. Изминава се за 4-5 часа, като се преодолява билото с 

надморска височина 500 м. Препоръчва се за по-опитни туристи. 

Характерно за този маршрут е, че пътят е панорамен и се открива 

невероятна гледка –  цялото Айтоско поле, НХК, езерото Вая и дори 

Бургас. 

          Гостите на града и туристите, решили да посетят Айтос и 

прилежащите му местности – „Тополица”  и „Бяла река”, имат 

възможност да се насладят на тишината и спокойствието на красивата 

природа, предлагана от Айтоската планина и да се впуснат в 
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предизвикателството на пешеходния, селския, историческия и други 

видове туризъм.   

             В землището на община Айтос е разположен Лесопарк 

„Славеева река”. Той представлява крайградски парк с площ 1337 

декара, от които 422 декара са горски фонд.  Чудесно място е за отдих и 

спорт за гостите и жителите на града. В парка има изградена стена за 

алпинисти, която се използва от любители и закрито стрелбище, което е 

отлична база за провеждане на спортни игри и състезания. Има 

построен ресторант с паркинг с повече от 50 места за коли. В близост, 

на голяма поляна, е изградена лятна естрада, където в първите дни на 

месец юни ежегодно се провежда фолклорен фестивал „Славееви 

нощи” в памет на видния айтозлия Филип Кутев. Централната алея на 

лесопарка достига до язовир, където се провежда любителски и 

състезателен риболов. Има и две детски площадки с обновени 

композиционни елементи. 

             Лесопарк „Славеева река” предлага възможности за развитие на 

пешеходен туризъм. Много лек и приятен за преодоляване е следният 

маршрут: покрай язовира към връх „Бакаджик”(висок 320 м) – през 

скалните образувания „Казаните” и „Трите братя” – отново Айтос. 

Изминава се за 2 часа.  

                                                

  

              Перспективите на общината са насочени към ефективно 

използване на природните дадености на парка чрез разработване на 

наличната база – организиране и провеждане на фолклорни програми 

от типа на „Славееви нощи”, строеж и благоустройство на старата база, 

както и създаване на детски площадки, велосипедни алеи, атракции от 

типа на терариуми, водни атракции – пързалки. 

                                            

              На територията на лесопарка се намира единственият за 

югоизточната част на България Зоопарк – гр. Айтос. Той е създаден на 

първи юни 1969 г. по случай Деня на детето. През 2009 г. Община Айтос 

тържествено отбеляза 40 години от неговото съществуване. Зоопаркът е 
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разположен в горска среда на територия от 10 дка, което оформя 

естественото местообитание на част от видовете животни, отглеждани в 

него. Обитателите са  над 200 екземпляра екзотични животни и птици, от 

30 вида, подвида и породи. 

                      

              Ръководството се стреми да повишава видовото разнообразие, 

както чрез получаване на собствени приплоди, така и чрез обмен на 

животни със зоологическите градини в София, Пловдив, Стара Загора, 

Варна, Благоевград, Хасково и др. Посещаемостта на зоопарка е около 

30 000 човека годишно, като той е привлекателно място за всички 

възрасти и най-вече за децата. 

Уникални са скалните образувания край парк „Славеева река” – „Трите 

братя” и „Кралимаркови стъпки”. „Трите братя” имат формата на 

сфинксове с площ 1 хектар, а „Кралимарковите стъпки” са вдлъбнатини 

в скалите, наподобяващи гигантски стъпки.       

 

 

           Налична структура на спорт и спортни клубове на територията на 

общината: 

              Характерни за Айтос са добри възможности за спорт и наличие 

на уредена спортна база.   

              Градът се гордее с шампионите си по мотоциклетизъм от 

спортен клуб „Ринг” Николай Йовчев и Николай Колев – балкански 

шампиони. Носители са на почетния знак на Община Айтос за принос в 

спорта за 2006 год. 
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             С дългогодишни традиции се развива и спортната акробатика. 

Известна е мъжката четворка на Айтос с треньор Мартин Бенов, която 

спечели бронзов медал от Световното първенство по акробатика в 

Португалия.  

             Акробатите от спортен клуб „Орел” също се представят добре в 

престижни международни състезания. 

            Създадени са условия и за развитие на спортовете футбол и 

волейбол: ФК „Вихър 2000” и Волейболен клуб „Айтос” радват с играта си 

многобройните си привърженици. Турнирите по волейбол се провеждат в 

обновена спортна зала. 

На територията на града функционира и създаденият на 22.01.2008 

г. клуб по борба. Той провежда тренировките си в спортната база на ОУ 

„Любен Каравелов”. Със сребърен медал се завърнаха момчетата от 

Републиканския турнир по борба в с. Стренци, общ. Кърджали и 

множество отличия получиха децата от Международния турнир по борба 

за деца в Димитровград. 

            Община Айтос оказва целогодишно съдействие в подпомагане 

дейността на спортните дружества. 

 

            III. КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ И АРХИТЕКТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ   

 

            Историята на Айтос, едно от най – древните селища, известни още 

от епохата на траките, обхваща няколко хилядолетия. Всички 

археологически находки, разкрити около града, показват че началото на 

съществуването на селището започва 5 хиляди години преди новата ера. 

            Намерените около местността „Мангалята” и „Балар чешма” 

върхове на копия, битова и декоративна керамика, оброчни плочки с 

изображение на тракийски конник и други останки, ни показват 

тракийския период на града. Градът влиза в пределите на българската 

държава по времето на хан Тервел. 

            Крепостта Аетос е играла важна роля в отбранителната система 

на българските земи срещу набезите на татари, авари и кръстоносци. 

През 1378 г. градът е превзет от войските на султан Мурад. 

            През време на руско – турската война (1828 г. – 1829 г.) 

легендарният генерал Дибич Забалкански превръща града в опорен 

стратегически пункт. След Одринския мир през 1829 г. много от жителите 

му се изселват в Бесарабия. 
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           През Възраждането населението участва активно в национално – 

освободителните борби. Васил Левски организира в града 

революционен комитет. След Освобождението Айтос се утвърждава като 

оживен търговски център, по – голям от Бургас. Тук се провежда голям 

панаир. Открива се и първото девическо земеделско училище в 

страната. 

           След проведени археологически разкопки от Окръжния 

исторически музей – Бургас под ръководството на н. с. Иван Карайотов 

през 1973 – 74 г., в местността „Старият град” („Балар чешма”) на три 

километра северно от Айтос са разкрити стени от масивни сгради, 

градени с обработени каменни блокове, споени с хоросан; основи 

(бази) на колони; каменни корнизи; водопроводни тръби; останки от 

отоплителна система (хипсокауст); тухли и керемиди. На това място е 

имало Антично селище, което се е наричало Аквилея. То е включвало 

пътна станция и сгради от предримската  и римската епоха, 

разположени на площ от 22,5 ха. Архитектурните фрагменти сочат, че 

монументите са били с богата архитектурна украса. Селището е било 

водоснабдено и с канална отоплителна система. С писмо до Градския 

народен съвет – Айтос (05.01.1972г.), Комитетът за изкуство и култура – 

София и Националния институт за паметниците на културата, останките 

от селището се определят като паметник на културата, който попада под 

закрилата на Закона за паметниците на културата и музеите. 

              В самия център на Айтос, на ъгъла на улиците „Васил Левски и 

„Красна”, при извършване на строителни работи, е разкрита крепостна 

стена от V – IV век, известна като Късноантична крепост в центъра на 

Айтос. Тя има правоъгълна форма и е с площ 5,5 ха. Част от крепостната 

стена е с дебелина повече от 2 метра и е консервирана под жилищна 

сграда на ул. ”Васил Левски”.  В средата на находището се намира 

кръгла кула. От основата на кулата започва тунел, който води до 

кладенец, отстоящ на 300 -400 метра в североизточна посока. 

Предназначението му не е добре проучено, но се предполага, че е част 

от подземната мрежа от съобщителни галерии на античния град, 

съществувал на това място.  

          На планинско възвишение, северозападно от днешния град, се е 

издигала Антична крепост „Аетос”. В превод от гръцки „Аетос” означава 

орел, т. е. наричала се е „Орлова крепост”. Тя се е оформила като 

опорен пункт със стратегическо значение – да охранява проходи и да 

служи за укритие на населението от близкото селище. Построена е 

върху мъчнодостъпна, със стръмни скалисти склонове височина. От запад 

и изток е ограничена от дълбоки долове. Формата й е неправилна. 

Крепостният зид е изграден по ръба на височината и следва нейната 
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конфигурация. През 1968 г. при проведените под ръководството на н. с. 

Михаил Лазаров, директор на Историческия музей в Бургас, 

археологически разкопки е разкрито водохранилището на крепостта. В 

днешни дни на територията на находището е изградена 

ретранслационна кула с прилежаща към нея сграда. 

          Отпечатък от културното минало на град  Айтос поставя 

архитектурно – етнографският комплекс „Генгер”, наричан още Алея на 

старите занаяти. Изграден изцяло в старинен стил, комплексът включва 

кафене, механа, винарна,  леглова база и множество занаятчийски 

ателиета – грънчарско, медникарско, кошничарско, шивашко и ателие 

за сувенири и приложно рисуване. Във винарната туристите имат 

възможност да дегустират различни видове вина, произведени от грозде, 

отгледано в айтоския край. В старинното кафене се предлагат 

традиционните за този край кафе на пясък и бяло сладко, приготвени в 

комплекса. 

                                          

          Читалище „Васил Левски”  е наследник на основаното през 1869 г. 

от даскал Господин Димов, иконом Димитър Станчев и учителя Апостол 

Дяков читалище „Избавител”. Днес читалището включва библиотека с 

95 930 тома книги и театрален салон със 640 места. Функционират 

няколко самодейни състава: за изворен фолклор, битов хор, детски 

танцов състав, формация за модерен балет и формация за 

буфосинхрон. Читалището е трибуна за участие на населението в 

културния живот на общината и съхранение на местните фолклорни 

традиции. Ежегодно съставите към читалището вземат участие в различни 

фестивали, надпявания и концерти, организирани на местно, 

регионално и национално ниво. С богата културна програма се 

отбелязва празника на гр. Айтос – 26 октомври – Димитровден. Светлият 

за общината ден събира в едно малки и големи жители и гости на града. 
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          Църквата „Свети Димитър Солунски” е построена през 1844 

година. В непосредствена близост до нея е имало християнско гробище. 

Мястото е дадено от родолюбивия българин Дяко Димов. Майстор е бил 

Пенчо от Жеравна, а художествената украса е дело на майстор Иван от 

Дебър. В двора на църквата е открито първото българско училище в 

града. През 1902 г. близо до църквата е построен параклис – костница в 

памет на загиналите в Освободителната война руски воини. По време на 

войната църквата изгаря, след което през 1883 г. е възстановена на 

същото място. През 1914 г.  на камбанарията са поставени поръчаните в 

Русия две църковни камбани. Едната и до днес бие когато има големи 

християнски празници. В църквата е съхранена богата живопис и 

дърворезба. 

                                                       

           Параклисът – костница „Св. вмчн. Димитрий” е построен по 

времето на Църковното настоятелство с председател  - свещеник Янко 

Димов. Ръководител на строежа е градският кондуктор – техник Петко 

Загорски. В гробниците са положени костите на почтени християни, 

между които и на православни свещеници, погребани до олтара на 

старата църква и на загинали руски войни от Освободителните войни. 

През 1998 г. параклисът е реставриран от скулптора Христо Ганев и 

каменоделска бригада с ръководител Сава Ганев. 
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          Паметна плоча на Тодор Атанасов е поставена от родолюбивия 

българин на църковната чешма.   Имала е надпис на четири езика: 

„Създадена от Тодор Атанасов – 3 октомври 1858 г.”. През 1986 г. е 

реставрирана в сегашния й вид. 

          Паметна плоча на Иван Комитов, Иван Сапунов, Никола Боев и 

други видни за Айтос българи е поставена на сградата на тогавашното 

училище „Отец Паисий” през 1928 г., в наши дни Логопедическо училище 

„Иван Вазов”. Плочата е създадена по случай   50-та годишнина от 

освобождението на града от османско робство и е съхранена и до 

днес.  

          С важно културно-просветно значение за община Айтос е 

музейната сбирка, намираща се в т. нар. Даскал Станева къща.  Това е 

старинна къща, типична за епохата на Възраждането.  Музейната сбирка 

съдържа три хиляди експонати, събрани в няколко отдела. В 

праисторическия отдел са подредени глинени съдове, каменни 

брадвички и тесли, мраморни оброчни плочки на Тракийския конник и 

др. В етнографския отдел интерес представляват различни домакински 

съдове, народни носии, занаятчийски произведения от глина, дърво и 

текстил. Изложени са и голям брой старинни монети от античността и 

средновековието. Има и екземпляри на книги, вестници и списания, 

някои от които са библиографска рядкост и експозиция от 

антифашистката борба. 

                                                        
 

 

          На т. нар. Зумпалов площад в гр. Айтос се намира красива 

каменна къща, строена през 1901 г., известна като Зумпаловата къща. Тя 

е единствената в града, която има входен портик с колони и стълбище от 
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андезит. Прозорците имат каменна пластична украса и фронтони. През 

1972 г. къщата е утвърдена като архитектурен паметник на културата. 

 

              Развитие на културната дейност и празници, характерни за 

общината: 

06 февруари се отбелязва като 132 години от Освобождението на гр. 

Айтос 

19 февруари-137 години от гибелта на Апостола Васил Левски 

На 01 март отбелязваме деня на художествената самодейност. В 

центъра на града се предлагат собственоръчно направени мартеници. 

26 март-Ден на Тракия и Ден на театъра: прояви на местното театрално 

изкуство 

Периодът 10-16 април е под названието „Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца”. Провеждат се изложби на детско творчество, срещи 

с творци и др. 

Месец май отбелязваме със следните изяви: „Майски дни на културата, 

посветени на 24 май- Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. Провежда се тържествена манифестация, 

организирана от Община Айтос, училищата и детските градини от 

общината. 

01 юни- Ден на детето: организират се поздравителни концерти за най-

малките жители на общината 

02 юни – Ден на Ботев: поднасят се венци и цветя пред паметника на 

Христо Ботев в градската градина 

Първите дни на м. юни – Фолклорни празници „Славееви нощи”: богата 

програма от фолклорни песни и танци, провеждана на лятната естрада 

в парк „Славеева река” 

26 октомври- Димитровден: празник на гр. Айтос: тържествено 

обръщение на Кмета на общината към нейните жители и поздравителна 

концертна програма. 

20 – 25 декември –Коледни празници, отбелязвани ежегодно с изяви на 

коледари, концерти и театрални представления. 
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                                          Медии на територията на общината: 

          Вестник „Народен приятел”: основан е на 14 април 1924 г. от Никола 

Божилов. Излиза два пъти седмично. Отразява икономическия и 

обществено-политическия живот на територията на общината, 

културните, спортни и туристически прояви. 

         Радиовъзел Айтос: провежда ежедневни радиопредавания – местни 

новини, културни и спортни прояви, съобщения. 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                  IV. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ  

 

         Айтоска община като цяло разполага със слабо развита 

туристическа инфраструктура. На територията на град Айтос, основен 

административен център, функционират  три хотела – „Генгер”,  

„Роадстар” и Туристически комплекс „Чифлик”. 

          Битов хотелски комплекс „Генгер” е разположен в тих природен кът 

на Айтос, на самия вход на лесопарк „Славеева река”. Хотелът 

разполага с 16 места, разпределени в единични и двойни стаи и 

апартамент. Гостите на хотела имат възможност да опитат апетитна 

българска кухня в механа и да закупят сувенир от специализиран 

магазин. 

          На изхода на Айтос, в посока Провадийско шосе, се намира 

хотелски комплекс „Роадстар”. Комплексът включва леглова база с 23 

места (включително луксозен триместен апартамент), ресторант, 

супермаркет, бензиностанция и денонощен охраняем паркинг. 

Изградени модерно и съвременно, стаите в хотела разполагат с 

климатик, кабелна телевизия и минибар. 

          Къщи за гости "Чифлик" е нов комплекс за селски туризъм на 3 км 

от Айтос. Построен в полите на Стара планина, комплексът е заобиколен 
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от красива природа. За гостите се открива възможност да се насладят 

на спокойствието, тишината, уюта и чистия въздух. Районът е подходящ за 

спорт, пикник , дълги разходки сред природата и посещение на 

зоологическата градина, която е на 10 мин. вървене. Комплексът граничи 

с язовир за спортен риболов, където редовно се организират турнири, а 

за любителите на екстремните изживявания - стрелбище. Комплекс 

"Чифлик" разполага с 10 самостоятелни, модерно обзаведени къщи, 

всяка с по две стаи. Всяка къща е с просторен санитарен възел, 

сателитна телевизия и голяма веранда.  

Гостите на комплекс "Чифлика" ще се убедят, че освен за почивката им, 

ще се погрижат и за кулинарните наслади по време на престоят им тук. 

Ресторантът в комплекса разполага с 80 места. За летният период 

градината на ресторанта е разположена под дебелата сянка на стари, 

вековни орехови дървета, а в краката бълбука нежно малка рекичка. 

          Квартирното дело през летните месеци не е развито добре, 

независимо от близкото отстояние до черноморския град Бургас. 

Категоризираните заведения са предимно кафенета, барове и 

ресторанти, предлагащи вкусни специалитети. 

          В общината е развит предимно неорганизираният туризъм и 

организираните малки групи. Природните дадености и най-вече парк 

„Славеева река” създават прекрасни възможности за отдих и почивка, за 

наблюдение на животни, за риболов и лов. От друга страна 

историческото наследство предразполага развитието на културен 

туризъм и приятни мигове с разглеждането на архитектурните 

забележителности. 

    Изводи:  

           - Налице са възможности за туризъм, но е необходимо да се 

разшири и модернизира съществуващата материална база и да се 

разнообразят туристическите дейности; 

          - Основен проблем в нашата община е липсата на 

информационно обслужване на туристите, отсъствието на 

екотуристически продукти, липсата на административен капацитет и 

подготвени кадри за развитието на модерен туризъм. 

 

                        V. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

                                                         1.Силни страни 
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          - Географско разположение с отстояние 30 км от областен 

пристанищен град Бургас, 35 км от летище Бургас и 45 км от курорта 

Слънчев бряг; 

          - Важни транспортни линии, преминаващи през общината: 

железопътна линия София-Бургас, близост до Автомагистрала „Тракия”, 

абтомобилен коридор през Айтоския проход до Шумен, Русе и Варна; 

          - През Айтоска планина преминава европейският туристически 

маршрут: Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море; 

          -   Благоприятен за туризъм климат целогодишно; 

          -   Благоприятен релеф, съчетаващ планина, равнина и минерални 

извори; 

          -  Добре изградена мрежа от социални, образователни и културни 

институции; 

          -  Добре развита търговска мрежа; 

          - Електропроводната и електроразпределителната мрежа в 

общината обезпечават необходимата сигурност и оперативност в 

захранването с ел. енергия на всички селища; 

          -  Водоснабдителната мрежа в общината е добре развита; 

          -  Добро ниво на развитие на телекомуникациите; 

          - Природни и културно-исторически дадености за развитие на 

различни видове туризъм; 

          - Наличие на заинтересовани страни по въпросите за туризма: 

Общинското ръководство, общински институции, неправителствени 

организации и МИГ;  

          -  Наличие на местен съвет по въпросите за туризма. 

 

                                                              2.Слаби страни 

 

          -   Пътната мрежа в общината се нуждае от обновяване; 

          -   Използването на информационни технологии в селата е 

ограничено; 

          -   В отделни села от общината липсват канализационни мрежи за 

отпадните води; 

          -   Недостатъчен обем на валежите; 

          -  Работещите са заети предимно в промишлени отрасли, услуги и 

земеделие, а туристическият бизнес е незначителен; 

          - Квалификацията на персонала в сферата на обслужването на 

туризма не отговаря на високите изисквания за съвременен туризъм; 

          -   Недостатъчна реклама на туристическите обекти и възможности; 

          -   Липса на туристическа информация. 

 

                                                             3. Възможности 
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         - Благоприятна национална, областна и общинска политика в 

туризма и свързаните с него дейности; 

        - Подобряване на туристическата инфраструктура чрез участие в 

Европейските фондове и привличане на частни инвеститори чрез 

публично-частни партньорства; 

        -  Подобряване на инфраструктурата на селата, в които има условия 

и перспективи за селски туризъм; 

       - Включване на фирми, развиващи туристически услуги, от община 

Айтос в рекламните кампании на Агенцията по туризма. 

 

                                                                  4.Заплахи 

 

      -    Рискове и неизвестности при инвестиране в туризма; 

      -    Засилваща се конкуренция в туризма в страната и света; 

      -  Големите инвестиции: влагани в туризма в морските и планински 

курорти на страната; 

      -   Демографски срив в страната, областта и общината. 

  

 

        VI. НАСОКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ОБЕКТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

ТУРИЗМА 

 

1. Възможности за планински туризъм 

 

           На 3 км северно от с. Тополица, по склоновете на планинско 

възвишение, се намират голям брой туристически хижи, известни 

като курортни местности „Тополица” и „Бяла река”. Туристическият 

продукт „Бяла река” е развит на основата на частно-публично 

партньорство. На територията на двата обекта се организира 

уикенд-туризъм, свързан с посещения на туристи от областния град 

Бургас, както и такива, от Черноморските ни курорти. За по-доброто 

приспособяване за целите на туризма, е необходима засилена 

рекламно-публична кампания на двата обекта-изработване на  

билбордове и табели, както и каталози и диплянки, съдържащи 

характеристиките на обектите; реклама на туристическите продукти 

в местната преса и радио. 

                          Недостатъчно добре е изградена и пътната 

инфраструктура, достигаща до 

                двете местности. До летовище „Тополица” се достига по тесен и 

необезопасен 

                 асфалтов път, а до „Бяла река”-по черни пътища. Необходимо е 

пътищата да 

                 се реконструират, разширят и обезопасят. 
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                           Интериорът  в хижите се нуждае от обновявяне и 

осъвременяване. 

                Необходимо е да се предвидят повече игрища, детски 

площадки и терени за 

                забавни игри. 

                           По туристическите маршрути е наложащо да се направят 

беседки за 

                 почивка, заслони и повече  табели с указания за самия 

маршрут. За 

                 безопасността на туристите е подходящо да се грижат обучени 

водачи.  

 

2. Възможности за пешеходен туризъм 

 

          За да са добре развити и посещавани от туристите, обектите: 

Алея на 

занаятите, Парк „Славеева река”, Зоопарк, Стрелбищен 

комплекс и др., 

 е необходимо да се развиват на основата на партньорство с 

частния сектор. Местните риболовци могат да създават условия за 

организация и провеждане на спортен риболов на язовира в 

парка. 

           Има какво да се желае и относно рекламата, както и 

изграждане на инфраструктурата, свързана с туристическите 

дестинации. 

 

3. Възможности за селски туризъм в община Айтос 

 

                           Българските и чуждестранни туристи могат да разгледат и 

редица села от  

                община Айтос, практикувайки селски туризъм: 

-      с. Карагеоргиево: недалеч от селото е местността 

„Градището”с останки от  

        римска крепост и ждрелото „Джендема” с високи отвесни 

скали. 

-      с. Пирне: в античността близо до селото е имало римска 

минерална баня. 

      Открити са няколко тракийски могили. В местността 

„Елинските гробища” е 

                         намерено съкровище от 360 сребърни римски монети. 

- с. Съдиево: в околностите при старинна крепост е открито 

съкровище от  
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златни византийски монети. Всяка година на 15 август-Голяма 

Богородица  

жителите на селотои гостите им се събират в местността 

„Аязмото”, където заедно отбелязват празника на селото. 

Според легенда водата, която извира от параклиса, е 

лековита. 

- с. Лясково: старото име на селото е Аптаразак. Много от 

жителите му 

                         продължително време са се занимавали с каменоделство. 

Край селото  

                        личат следи от стара каменоломна. 

- с. Мъглен: празникът на селото е на 24 май, когато на 

традиционния събор се организират народни борби и конни 

надбягвания. 

- с. Черноград: името на селото в превод означава „черната 

крепост” или 

„черният град”. В околностите му личат следи от някогашни 

крепости /хисари/. 

- с. Чукарка: старото име на селото е Тас тепе. По предание 

край селото е  

имало манастир. Забележителен археологически паметник е 

Тракийският 

некропол, състоящ се от три тракийски могили. Други 

забележителности са Голямото кале, Малкото кале 

/Буршанската крепост/ и Каменният баир. 

- с. Дрянковец: в околностите на селото е имало голям чифлик. 

Има останки от старинна крепост. 

- с. Пещерско: на 1 км от селото в местността „Аязмото” има 

стар параклис. 

На това място преди много години местните хора открили 

заровена икона и лечебен извор. Всяка година  на Илинден тук 

се провежда традиционният събор на селото. 

- с. Малка Поляна: на възвишение край селото се е издигала 

крепостта   

„Ктения”. 

 

4. Възможности за исторически туризъм 

 

        Интересни исторически обекти на територията на гр. Айтос са 

останките от антично селище в местността „Старото селище” 

(„Балар чешма”), крепостните стени и кръгла кула от късноантична 

крепост в центъра на града (ъгъла на ул. „Васил Левски” и ул. 
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„Красна”) и античната и средновековна крепост „Аетос” на 

възвишението „Хисаря”. 

          За да се запазят и пригодят за целите на туризма, тези 

археологически обекти е необходимо да се оградят с дървени 

или бетонни колове и подходящи огради. На шосетата в близост  

до крепостите трябва да се направят отбивки за автобуси и 

автомобили, където да се поставят табели с описания и скици на 

обектите. В районите им да се изградят сгради, в които да има  

музейни експозиции, стаи за екскурзовод и за охрана. Музейните 

експозиции може да се оформят от фотоси, скици на 

крепостите и откритите при разкопките археологически находки. 

На територията на античните селища е необходимо да се 

построи техническата инфраструктура: пътища, ел. осветление, 

водопровод, климатична инсталация за крепостта в центъра.  

                              За ролята на екскурзоводи може да се предложи на 

студенти  от Айтос,        

                завършили или изучаващи специалността „Екскурзоводство” в 

Колежа по 

                 туризъм при Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас да 

изготвят 

                екскурзоводски беседи за конкретния археологически обект и 

да разказват 

                 легенди и интересни моменти от древната история на Айтос. 

                             За успешното развитие на туризма може да се сключат 

договори с 

                 туроператорски фирми от Черноморието за посещение от 

чуждестранни и 

                 български туристи както на крепостите, така и на останалите 

                 забележителности от общината. 

                               

  

 

            VII. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 

ЦЕЛИ ПО  

                                                                    ПРОГРАМАТА 

 

                                                         По специфична цел 1.: 

 

-  подобряване и разширяване на пътищата, водещи до конкретните 

туристически обекти и забележителности; 

-  обновяване на елементите на лесопарк „Славеева река” и 

останалите природни обекти; 

-  създаване на екопътеки в лесопарк „Славеева река”; 
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-   изработване на указателни табели с маршрути до туристическите 

обекти; 

- обезпечаване на туристическите места с обезопасителни мерки 

където е необходимо. 

                                                                                                                   

                                                       По специфична цел 2.: 

 

-  създаване на възможности за възникване на нова леглова база и 

повече заведения; 

-    разкриване на нови работни места и осъществяване на обучение и 

квалификация на заетите в туристическия бизнес – инициатива за 

подпомагане на туроператори в тяхната работа; 

-   упражняване на контрол върху качеството на туристическите услуги 

посредством категоризацията на туристическите обекти. 

 

                                                       По специфична цел 3.: 

 

-   създаване на възможности за запознаване на  туристите със стари 

местни български обичаи и занаяти – грънчарство, медникарство, 

кошничарство и др.    в етнографски комплекс „Генгер”; 

-   включване на местните общности в дейността по използване на 

културно-историческото наследство, с особена роля на 

ръководствата на архитектурните обекти и неправителствения сектор. 

 

                                                    По специфична цел 4.: 

 

-    издаване и предлагане на разнообразна и разностранна  

информация за туризма в община Айтос; 

-    изграждане на Туристически културно – информационен център в 

етнографски комплекс „Генгер” с контролираща функция върху 

туристическия поток; 

-    рекламиране на туризма, развиващ се на територията на 

общината в Интернет-страницата; 

-     разработване на обща туристическа мрежа, съвместно с 

Консултативните съвети по туризъм на съседните общини. 

 

 

                                            VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

               Набиране на средства за развитие на туризъм  на 

територията на общината: 
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               Съгласно чл.16, ал. 2 от Закона за туризма, средствата за 

развитие на туризма в общината се набират с решение на 

Общинския съвет от: 

            - Туристическите такси, събирани на територията на общината, 

заплащани за нощувки в средствата за подслон или в местата за 

настаняване; 

            - Наложените от Кмета на общината глоби и санкции по Закона 

за туризма; 

            - Таксите за категоризиране на туристическите обекти; 

            - Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми 

и защитени проекти; 

            - Други източници – частен бизнес и инициатива. 

 

            Целево разпределение  и изразходване на средствата за 

развитие на туризъм на територията на общината: 

                                                                                                                                                                                                                                          

            На основание чл. 10, ал.2 от Закона за туризма, постъпилите 

приходи да се разходват единствено за изпълнение на целите на 

Програмата за туризма в следните направления: 

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на общината, включително местни пътища, 

свързващи курортите с   ж.п. гарата и автогарата, както и с 

паметници на културата и историческото наследство; 

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 

3. изграждане на информационен туристически център и 

организация на информационното обслужване; 

4. реклама на туристическите обекти, намиращи се на територията 

на общината    (в това число издаване на печатни и рекламни 

материали, брошури, рекламиращи местните природни и 

културни забележителности).  

 

 

                                                      IX. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

                ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОКОВЕ ПАРТНЬОРИ 

1. Създаване на 

Консултативен съвет 

за развитие на 

туризма 

Общинска 

администрац

ия-Айтос 

До края 

на 2009 г. 

Туристически 

сдружения, 

Читалище, Частни 

фирми, НПО 
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2. Разработване на 

нови и доразвиване 

на старите 

туристически 

маршрути и 

обозначаването им 

ТД „Чудни 

скали”- Айтос 

До края 

на 2010 г. 

ОбА – Айтос, 

ТД „Чудни скали” 

3. Процес на 

категоризация и 

събиране на 

туристическа такса 

ОбА - Айтос Постояне

н 

КСРТ 

4.Участие в 

международен 

форум в областта 

на туризма 

„Ваканция Експо 

2010 г.” 

Бургаска 

регионална 

туристическа 

асоциация 

/БРТА/ 

До края 

на 

февруар

и 2010 г. 

ОбА – Айтос, 

Частни и 

общински фирми 

5. Изготвяне на 

рекламни брошури, 

дипляни и др. 

информационни 

материали за 

забележителностите 

на територията на 

общината 

КСРТ 2010 г. Туристически 

фирми и 

дружества 

6. Изграждане на 

Туристически 

културно-

информационен 

център в 

етнографски 

комплекс „Генгер” 

ОбА - Айтос 2011 г. КСРТ, 

Туристически 

дружества, 

„Генгер” ЕООД 

7. Създаване на линк  

„Туризъм” към 

Интернет-

страницата на 

Община Айтос 

КСРТ 2010 г. ОбА – Айтос, 

частни фирми 

8. Организиране на 

срещи на принципа 

на партньорството с 

КСРТ на съседни 

общини  

КСРТ - Айтос 2011 г. КСРТ на съседни 

общини 
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