ОБЩИНА СРЕДЕЦ
8300 Средец, област Бургас, кмет: 05551/6990, централа: 05551/6994, факс: 05551/7725, e-mail: obshtinasredets@mail.bg

ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2007 – 2013 г.

Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. е задача
на общинския съвет гр. Средец и кмета на общината. Със заповед № 478 от 13.08.2010 год. е
назначена комисия за изготвяне на анализ на Общинския план за развитие 2007-2013 г . и
годишен доклад за наблюдението на изпълнението му. Комисията изготви анализа и извърши
преглед на реализираните дейности по изпълнението на плана, степента на достигане на
целите и приоритетите.
Община Средец се развива динамично и целенасочено. Темповете на развитие в
Общината до края на 2009г. са в унисон с националните и следва да се отбележи, че са
налице обезпокоителни признаци, в следствие на икономическата криза - предприети
действия от бизнеса за свиване на производството и съкращаване на персонал, което се
отразява пряко върху социалния статус на населението. По данни на Бюрото по труда
средното равнище на безработицата в община Средец към 31.12.2008 г. е 5,02 %. В края на
2009г. достига 11,39 %. Картината на пазара на труда показва увеличение на безработицата и
през първия месец на 2010 г. Причините са в продължаващото влошаване на стопанската
конюнктура в страната.
Независимо от състоянието на икономиката ни в края на 2009 г. следва да отчетем
постигнатия напредък по изпълнение на основните приоритети, както следва:
По приоритет I. Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез
създаване на благоприятни условия и подходяща бизнес среда.
I.1. Стимулиране създаването и развитието на малки и средни предприятия и
подпомагане на съществуващите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и
разнообразяване на селската икономика, за развитието на нови иновационни дейности.
Приобщаване на бизнеса към проблемите на регионалното и местно развитие.
І.1.2. Стимулиране на нови производства:
Дейност 58
„От Слънцето да вземем светлина - "Изграждане на фотоволтаична система /парк/ в ПИ №
000212 / ПСОВ/ гр. Средец с мощност до 400 kw" – ПРСР мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”. Стойност на пр. – 5 559 635,50 лв. Проектът
не е финансиран поради недостиг на средствата и правилото да се изпълнява един проект по
мярката.
I.2. Подпомагане развитието на селското стопанство и горския сектор, с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност, развитие на алтернативни форми на
земеделие и добавяне на стойност към първичните земеделски и горски продукти.

Дейност 3 „Създаване на лавандулови насаждения”
Създадени са лавандулови насаждения в землищата на селата Зорница – 300 дка и Загорци –
60 дка.
Дейност 4 „Създаване на пчелини”
Новосъздадени са 3 броя пчелини с общ брой 301 пчелни кошера, в т.ч. в землището на
с.Дебелт един пчелин с 125 бр. пчелни кошера, с.Драчево един пчелин с 120 бр. пчелни
кошера и с.Дюлево един пчелин с 56 бр. пчелни кошера.
Дейност 5 „Създаване на трайни насаждения от черупкови видове”
През отчетния период са създадени трайни насаждения от черупкови видове общо 323,5 дка,
в т.ч.
- 63 дка орехови насаждения - в землищата на: с.Светлина- 42,5 дка, с.Драка- 9 дка,
с.Зорница- 7,5 дка и гр.Средец- 4 дка.
- 173 дка бадемови насаждения - в землището на с.Драка- 63 дка, гр.Средец- 10 дка и
с.Суходол- 100 дка;
- 87,5 дка лешникови насаждения - в землището на с.Кубадин- 68 дка и с.Дюлево- 19,5
дка.
Дейност 7 „Възстановяване на амортизирани и бракувани лозови насаждения”
През 2009 г. са възтановени амортизирани 106 дка винени лозя в землището на с.Росеново.
Новосъздадени са лозови насаждения с площ 735 дка, в т.ч. 675 дка винени лозя- в
землището на с.Дюлево - 250 дка и с.Зорница - 425 дка, и 60 дка десертни лозя в землището
на с.Дюлево.
Дейност 9 „Създаване на ягодови насаждения”
През 2009 година е създадено ягодово насаждение с площ 5 дка в землището на гр.Средец.
Дейност 14 „Консултантски услуги за земеделските производители”
Провеждани са регулярни кампанийни работни срещи за консултации на земеделските
производители, регистрирани на територията на община Средец, организирани от
Областната служба за съвети в земеделието гр.Бургас, Общинска служба „Земеделие”
гр.Средец, ЦАИК гр. Средец и отдел „Земеделие и гори” към община Средец.
Дейност 15 „Повишаване знанията по програмите на европейския съюз”
В процеса на изграждане и регистрация на „Местна Инициативна Група» на територията на
община Средец по ос 4 „Лидер” на Програмата за развитие на селските райони са проведени
3 тематични обучения, в които са обучени над 80 души. Същите са запознати със мерките по
ПРСР, от които може да се ползва местната общност.
Дейност 16 „Сертифициране на земеделската продукция”
През отчетния период е сертифицирано производството на зеленчуци и плодове, отглеждани
на площ от 520 дка в землището на с.Дюлево- домати, пипер, лук, чесън, краставици, круши,
пъпеши.
В землището на с.Факия е сертифицирано производството на житни култури на площ от 1000
дка, включващо производство на овес и ечемик и 400 дка угар, необходими за осъществяване
на сеитбооборота.
Сертифицирано е производството на орехи на площ от 52,5 дка в землището на с. Светлина и
с. Зорница.
В землището на с.Момина църква е сертифицирано производството на селибум и ръж на
площ от 1000 дка.

Дейност 17 „Възтановяване и реконструкция на животновъдни обекти”
В с.Загорци е възтановена говедовъдна ферма за 192 броя говеда, в т. ч. 180 крави и е
изградена доилна зала.
В с.Дюлево към говедовъдна ферма с 193 говеда, в т. ч. 112 крави, е изградена
торосъбирателна площадка.
Разширена е говедовъдната ферма в с.Проход, в която се отглеждат 65 животни, в т. ч. 50
крави и е изградена доилна зала. Говедовъдната ферма за месодайно производство в
с.Варовник е разширена, отглеждат се 82 броя животни.
В с.Момина църква разширена е съществуваща овцеферма, отглеждат се 950 броя овце и е
изградена доилна зала.
Разширена е съществуваща говедовъдна ферма за отглеждане на 45 говеда, в т. ч. 30 крави с
млечно направление в землището на с.Дюлево.
Дейност 18 „Създаване на ферми с месодайно направление”
В с. Богданово и в с. Варовник са създадени две говедовъдни ферми с месодайно
направление за 252 животни в т. ч. 121 крави.
В процес на изграждане е птицевъдна ферма в землището на с.Малина.
І.2.1. Балансирано управление на горите
Дейност 31. „Подпомагане на естественото възобновяване на общински горски фонд”
През отчетния период на площ от 1000 дка в землището на с.Драчево и с.Суходол са
извършвани дейности, подпомагащи естественото възобновяване на гори в общински горски
фонд, чрез изрязване на непълноценната растителност- подлеза от габър, дрян и мъждрян.
Залесени са 128 дка от горския фонд в землището на с. Бистрец с цер, акация и черен бор.
I.3. Активизиране и задълбочаване на международното и трансграничното
сътрудничество. Привличане на вътрешни и външни инвестиции
I.3.1. Културен обмен с Републики Турция, Румъния, и Сърбия
Дейност 46
1. Осъществено е участие на представителна група от град Визе, Република Турция във
“Фолклорен венец – Божура” през май 2009 година.
2. „Странджа – Йълдъз: Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на
природното и културното наследство в трансграничната зона” - ТГС България-Турция
Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историчес-кото и културно наследство”.
Стойност на пр. – 2 937 120 лв. Проектът е в процес на оценка.
3. Разработен и внесен съвместен проект „Обща култура отвъд границите” по Програмата
за Трансгранично сътрудничество с водеща организация - Община Визе, Република
Турция.
4. Реализиран проект „Пътят на водата – общият културен пейзаж на Странджа”,
финансиран по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция 2005 г. на
стойност 49 367 евро.

І.4.6 Рекламна кампания за популяризиране туристическия потенциал на община
Средец
Популяризиране на туристическия потенциал на Община Средец, чрез участие с щанд в
Туристическа борса „Вашата ваканция – 2009” в град Бургас, изработени рекламни
материали и туристически маршрути.

Приоритет ІІ. Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване
на подходяща инфраструктура, допринасяща развитието на бизнеса и подобряване
качеството на живот.
ІІ.1 Подобряване управлението на отпадъците в общината
Дейност 152
Ежегоден мониторинг на дейностите на Програмата за управление на отпадъците.
Дейност 153
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци се извършва в съответствие с План за
привеждане в съответствие с изискванията на Наредба 8.
Дейност 155
Включени в системата за сметопочистване 19 населени места на общината, което
представлява 97 % от населението на общината.

Дейност 143
- изработени подробни устройствени планове за селата: Загорци, Орлинци, Проход,
Бистрец, Белеврен, Сливово и ТК „Божура” и цифров модел на гр. Средец на стойност
142 000 лв.
Дейност 135
- Подмяна на външната дограма на сградата на общинска администрация гр. Средец на
стойност 74 000 лв. и на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец със средства от фонд
„Козлодуй” в размер на 65 927 лв. Двата проекта са заложени за изпълнение в общинския
план за енергийна ефективност.
Дейност 166
Създадена база данни за количествата генерирани отпадъци от населените места на
общината.
II.2. Запазване на екологичния баланс и опазване на биоразнообразието.
Дейност 29
Проектът "Изграждане на волиер за доотглеждане на колхидски фазан за разселване" по
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год." с бюджетна линия
BG161PO005/08/3.0/01/05 на стойност 264 491,97 лв. не бе реализиран по причина, че
основната дейност на община Средец не е свързана с биоразнообразието.

ІІ.3. Рехабилитация на пътната мрежа в общината.
Дейност 97
Основен ремонт път ІV – 79 – 604 „Р-н Г.Буково – с. Кирово – с. Граничар”
„Ремонт на ПЪТ "BGS 2242 ІІІ-908, м.Босна - ПК ІІ-79- с.Г.Буково - Кирово - Граничар - уч.
от км. 0+000 до км. 11+000" – 100 000 лв.
Дейност 98
Основен ремонт път ІV „с. Кирово – с. Белеврен”
„Ремонт на ПЪТ "BGS 3243 Кирово - Белеврен от км. 0+000 до км. 9+300” – 100 899 лв.
Дейност 104
Реконструкция на път ІV-53-903 в участък „Русокастро – Суходол” – 139 962 лв.
Дейност 111
„Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка
„Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до км. 6+461,47” – ПРСР мярка 321 "Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони”
Стойност на пр. – 3 024 406 лв. Проектът е в процес на изпълнение.
Дейност 92
Частична рехабилитация път ІV-5-3-075 „Разклон с. Загорци разклон с. Суходол” на
стойност 99 889 лв.
Дейност 94
Освежаване на четвъртокласен път ІV-79-504 в участъка с. Проход с. Кубадин на стойност
107 800 лв.
Дейност 96
"И НАС НИ ИМА - Да подобрим условията на живот в селата: Факия, Долно Ябълково,
Горно Ябълково, Сливово, Синьо Камене и Гранитец" – ПРСР мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”
Стойност на пр. – 5 853 291,67 лв. Проектът не е одобрен поради недостиг на средства по
мярката.
Дейност 114
Освежаване на път ІV-79-042 в участък с. Момина църква – Горска поляна.
Дейност 118
„Цялостно асвалтиране на ул. "Самуил", както и прилежащата към нея ул. "Металург" и
площадно пространство в с. Дебелт.
Дейност 119
„За моя град – подкрепа за устойчиво развитие: Реконструкция и рехабилитация на
пътна настилка по бул. „Любен Каравелов” и прилежащите улици, ул. „Братя Миладинови”
и ул. „Полковник Дичо Петров” гр. Средец” Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Стойност на
пр. - 1 903 086,00 лв. Проектът е в процес на изпълнение.
Дейност 120
Реконструкция на улици в гр. Средец – 253 275 лв.

Дейност 125
Трошокаменни настилки по уличната мрежа в малките населени места под 100 жители –
38 400 лв.
ІІ.4. Водоснабдяване на част от населените места и рехабилитация на
съществуващата, остаряла водопреносна мрежа. Изграждане на канализационна
мрежа.
Дейност 69, 72
„Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и подобряване на социалнобитовите условия в тях” – ПРСР мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони”. Стойност на проекта 4 480 222,56 лв. Проектът е в процес на оценка.
Дейност 86
„Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ с. Дебелт”
ОП „Околна среда 2007 – 2013” BG161РО005/08/1.12/01/07 Стойност на пр. – 21 000 000 лв.
Проектът не е оценяван поради спряна процедура от УО.
Дейност 148
"Реконструкция на ул. "Хаджи Димитър" от о.к. 170 до о.к. 336 и ул. "Бузлуджа" от о.к. 336
до о.к. 328, гр. Средец" – FAR - BG 2005/017-353.01.03 Компонент 1. Стойност на пр. - 358
842,17 евро. Проектът е изпълнен.
Дейност 68
Допълнително водоснабдяване с. Момина църква, Факия, Орлинци
„Допълнително водоснабдяване с. Момина Църква” на стойност 29 879 лв.
Дейност 79, 69
Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в населените места на община
Средец
1. Вътрешна водопроводна мрежа с.Пънчево – 19 344 лв.
2. Вътрешна водопроводна мрежа с.Росеново – 12 120 лв.
3. Напорен водоем и захр. водопровод с. Росеново – 9 780 лв.
Дейност 83
Канализация и пречиствателна станция ТК”Божура”
1. ПСОВ - ТК "Божура" – 134 945 лв.
2. Канализация на зона за отдих ТК "Божура" – 35 625 лв.

Дейност 84
Доизграждане канализация и реконструкция на главна водопроводна мрежа гр. Средец
1. Канализация ул."Раковски" – 91 980 лв.
2. Канализация ул."Иван Вазов" – 36 849 лв.
3. Проектиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на
канализационна мрежа в гр.Средец" – 69 054 лв. от ОПОС
4. Доставка на копирна машина по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и
доизграждане на канализационна мрежа в гр.Средец” – 4 934 лв.
5. Оценка на съответствието "Канализация гр. Средец" – 3 370 лв.

Дейност 123
Освежаване на междублоковите пространства в гр. Средец
1. Благоустрояване и паркоустрояване на пространството между ул."Раковски" и
ул."Дружба", кв.69 по плана на гр.Средец – съучастие – 50 051 лв.
2. Почистване на замърсени с отпадъци терени и благоустрояване на кв. 12 в гр. Средец
- 9853.28лв. - ПУДООС
Дейност 139
Обновяване на градски парк гр. Средец
1. Внесен проект в ПРСР за "Рехабилитация на общински зелени площи: център на с. Дебелт
и градски парк – гр. Средец”
Дейност 157
Почистване и рехабилитация на нерегламентирани сметища
1. Почистване на замърсени с отпадъци терени в гр. Средец, с. Загорци, с. М.Църква,
с.Г.Буково, с.Факия, с. Дюлево – 6768.00лв.
Дейност 162
Възстановяване и увеличаване на зелени площи в населените места
1. Закупуване и засаждане на дръвчета в зелени площи по ул. „Поп Андрей”, СОУ „Св.св.
Кирил и Методий” и градски парк Средец – 2328.16лв.

III. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена
институционална среда.
III.1. Автоматизиране на дейностите, чрез създаване на е-община

Дейност 174
"Повишаване на административния капацитет в Община Камено и Община Средец с цел поефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление"
ОПАК BG051PO002/08/3.1-02 Стойност на пр. - 334327,60 лв.

ІІІ.2. Внедряване на съвременни компютърни технологии
Дейност 172
Подмяна на съществуващия софтуер и хардуер на стойност 45 876 лв.

III.4. Развитие на партньорство между граждани и местна власт.
Дейност 176
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "При добиване на умения и
постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални МИГ в
селските райони по П "РСР" Мярка 4.3.1, подмярка 2. Стойност на пр. – 177 361 лв.

Приоритет IV. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на
социалните различия.
IV.3. Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и
програми за хора в неравностойно положение и доизграждане модел на мултиетническо
общество.
IV.3.2. Интеграция на малцинствените етнически групи към гражданскато
общество на община Средец.
Дейност 213
- Интегриране на малцинствените етнически групи чрез целогодишни културни изяви,
работа с ромските състави в Средец и Орлинци .
- "Децата днес, за да има утре!" ЦОИДУЕМ. Стойност на пр. – 24 561,42 лв. Проектът е в
процес на изпълнение.
IV.4. Подобряване на съществуващата материално-техническа база и структура на
образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта и тяхното
усъвършенстване в съответствие с националните и европейски стандарти.
IV.1.1. Подобряване на съществуващата МТБ
Дейност 129
- Реализиран и отчетен към 01.12.2009 г. проект „Утре започва от днес: Създаване на мрежа
от модерни учебни заведения в община Средец” по Оперативна програма Регионално
развитие на стойност 997 488 лева.
По проекта е извършен основен ремонт на три образователни институции:
- ОУ „Ан.Страшимиров” с.Дебелт;
- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Загорци;
- ЦДГ с.Загорци
Дейност 130
- Проект за ремонт на ОДЗ 1 – от м.август 2009 г. се осъществява проект „Реконструкция на
ОДЗ „Снежанка” гр.Средец, финасиран от Социално инвестиционен фонд в размер на
474 850 лева.
- По мотивирано искане на Община Средец е предоставен безвъзмездно от МОМН нов
ученически автобус – „Хюндай” за извозване на учениците от селата до средищно училище
с.Факия.
- Осъществен съвместен проект за трета поредна година на Сдружение за демократично
образование „ФАР”, Германски строителен орден и Община Средец – младежи доброволци
от Германия и Холандия през юни и юли 2009 г. извършиха ремонтно-строителни дейности
на 2 обекта.
-

Народно читалище „Пробуда” – 1897”.

Дейност 134
- Ученическо общежитие - 126 324 лв.

Дейност 127
- Реконструкция на сградата на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Средец - FAR BG
2005/017-353.01.03 – Компонент 2 Ст-ст на пр. - 187 286,28 евро. Проектът не е одобрен за
финансиране поради административно несъответствие.
IV.4.2. Квалификация на кадрите
Дейност 196
- Организиран и проведен Общински семинар за работа по проекти в сферата на
културата
- Организиран и проведен обучителен семинар със съдействието на Регионалния
експертно- консултативен център „ Читалища”- Бургас за работа с компютри на
читалищните секретари от Община Средец.
IV.4.3. Масовизация на информационните технологии в културната сфера
Дейност 215
- Подготвени и внесени три проекта за включване на читалищните библиотеки в Средец,
Загорци и Дебелт в Националната програмата „Глоб@лни библиотеки – България”
IV.4.16. Опазване и съхраняване на културно-историческите паметници – основа за
развитие на туризма
Дейност 221
- Проведени археологически разкопки в НАР „Деултум” с.Дебелт .
Дейност 222
"ДЕУЛТУМ – ВРАТА КЪМ ЗАГАДЪЧНАТА СТРАНДЖА" - ОП "Регионално развитие"
BG161РО001/3.1-02/2009. Стойност на пр. – 2 833 423,86 лв. Проектът не е одобрен поради
включени недопустими дейности.
IV.4.17. Развитие на спортните клубове и масовия спорт.
Дейност 230, 232, 233
1. Реализиран проект „Вътрешно преустройство на общинско помещение в зала за борба
гр. Средец” – по Наредба Н-1от 08.02.2007 г. на ДАМС на стойност 100 470 лв.
2. Разкрит общински клуб по корабомоделизъм.
3. Организирани и проведени масови спортни състезания на стадион „Странджа” и по
спортните клубове по борба и волейбол за 17 май- деня на българския спорт.
IV.4.18. Утвърждаване ролята на читалищата и библиотеките като културноинформационни центрове
Дейност 224, 226
- Целогодишна работа на читалищата за развитие на традициите и автентичния фолклор,
чрез групите за автентичен фолклор в Средец, Дебелт, Драчево, Дюлево, Факия, Момина
църква , Бистрец , Орлинци
- Организация и провеждане на традиционните празници – Коледари, Кукери, Лазарки,
Еньова буля по селищата в община Средец.

- Пълноценна работа през творческия сезон на 2009 година и реализирано развитие на
детските музикални школи в Средец и Дебелт по народни танци, народно пеене, гайда ,
тамбура, акордеон и пиано.
- Подготвени и внесени в Министерство на културата 14 проекта за допълнителна целева
субсидия на читалищата от общината , от които са одобрени и реализирани 4 : „Частичен
ремонт на читалище „Христо Ботев” с. Бистрец”; Частичен ремонт на НЧ ”Светлина” с.
Дебелт, „Развитие на любителското творчество и частичен ремонт в НЧ „Пробуда” град
Средец
и проект „Песните на Странджа” към фонд „Култура” - Министерство на
културата.
IV.4.19. Интегриране на подрастващото поколение към богатата фолклорна и
спортна традиция на Средецкия край
Дейност 211
- Организиран и проведен 17 Национален събор за деца до 18 години „Фолклорен венец –
Божура” през месец май с участието на 200 деца.
- Организиран и проведен традиционния „Национален събор по народна борба –Продан
Гарджев” с участието на 250 деца и младежи спортисти през месец септември.

ІV.2 Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на
условия за реализацията им.
Дейност 209
- По Национална програма „Старт в кариерата” в отдел „Местни данъци и такси” бе
назначен и работи млад специалист икономист, в съответствие с изискванията на програмата.
Дейност 178
1. "Младежка среща за алтернативни земеделски практики и туризъм във връзка с
опазването на природата в Странджа планина" Програма "Младежта в действие" Дейност Д
1.1. Младежта за Европа. Стойност на пр. – 10 039,84 лв.
2. Проект „Аз съм българче, обичам…” ЦОИДУЕМ Ст-ст на пр. – 18 123 лв. Проектът
не е одобрен.
3. "През погледа на децата..." FAR ТГС България-Турция BG2006/018-385.01.03.01
Стойност на пр. – 54 223,32 евро. Проектът е одобрен, но не е финансиран поради недостиг
на средства по програмата.

IV.3. Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и
програми за хора в неравностойно положение и доизграждане модел на мултиетническо
общество.
ІV.3.1 Намаляване на трайната безработица чрез програми за професионално
обучение и прилагане на активни мерки за заетост
Дейност 185
- НП „От социални помощи към заетост” – 1 106 011 лв.
- НП „Асистент на хора с увреждания” (НП „АХУ”) – 61 793 лв.
- НП „Социална услуга в семейна среда” (НП „СУСС”) – 21 073 лв.

IV.4. Подобряване на съществуващата материално-техническа база и
структура на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и
спорта и тяхното усъвършенстване в съответствие с националните и европейски
стандарти.
Във връзка с деинституционализацията в социалната сфера и разширяване обхвата на
предоставяните услуги в общността, както и поради ограничеността на възможностите за
участие в Националните програми, Общината работи за привличане на средства от
европейските фондове. Разработен е проект:
- „У дома, а не в институция”: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” в община Средец, – бюджет 190 000 лв., Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”
- Извършен анализ на потребностите, подготвителна работа и кандидатстване за разкриване
на Център за обществена подкрепа като държавно делегирана дейност община Средец.
IV.4.1. Подобряване на съществуващата МТБ
Дейност 193
- Завърши осъществяването на проект по Програма „Красива България” Мярка 02-02
„Изграждане и мебелиране на къща за лежащо болни възрастни хора и благоустрояване на
дворно пространство на Дом за стари хора гр.Средец” – 499 999 лв. – 2 фаза, инвестиран от
СИФ.
Дейност 197
- Община Средец съфинасира МБАЛ-Средец за закупуването, монтажа и въвеждането в
експлоатация на компютърния томограф в размер на 40 000 лева.
Дейност 126
- „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност в ОДЗ № 2 гр. Средец и
ЦДГ с. Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец”. Стойност на пр. –
718 898,58 лв. Проектът е одобрен и в процес на сключване на договор.

ІV.4.4 Обогатяване на дейността в посока надграждане и привеждане на
предлаганите социални услуги в съответствие с европейските и световни стандарти и
модели с цел максимално и добро обслужване на населението и осигуряване на достойно
съществуване.
Дейност 131
С цел осъществяване на държавната социална политика и привеждане на социалните
услуги за деца към европейските изисквания, Община Средец започна реформиране на Дом
за деца лишени от родителска грижа „Щурче”:
- Извеждане на децата от дома съобразно възрастта им в ОДЗ 1 и предучилищен клас в
СОУ.
- Разработване на проект по ОП „Човешки ресурси” - компонент Социални услуги за деца в
риск; схема „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на
неговите последици”.
- Община Средец кандидатства със свой проект „Водоснабдяване на малки населени места в
община Средец и подобряване на социално-битовите условия в тях” по Програма за развитие
на селските райони”, който включва различни дейности. Една от тях предвижда разкриване
на комплекс за социални услуги, предоставящ 3 вида социални услуги в общността.
Проектът е с бюджет 5 559 635 лева.

Дейност 186
1. „Подай ръка: Предоставяне на социална услуга в общността "Дневен център за възрастни
хора" в гр. Средец – FAR BG2006/018-343.01.01 Стойност на пр. – 198 938,56 евро. Проектът
не е одобрен.
2. "Човек е тук заради другите": Предоставяне на социални услуги "Социален асистент" и
"Домашен помощник" в Община Средец” – ОП „РЧР” Осн. област на интервенция 5.2
Ст-ст на пр. – 128 753,92 лв. Проектът не е одобрен.
3. "Подкрепа за достоен живот" ОП “Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.2.09
"Алтернативи". Проектът е в процес на изпълнение.
ІV.4.5. Разширяване на дейността и капацитета на Домашен социален патронаж и
обхващане на други населени места в общината.
Дейност 187
- Разширяване обхвата на услугата в общността на териториално ниво.
ІV.4.9. Ключово понятие е здравната сигурност на нацията като система от норми
за дейности, отношения и стил на живот, гарантиращи равноспоставеност по отношение
здравето, трудоспособността и активното дълголетие на гражданите.
Дейност 198
- Финансира се от общината доболничното здравеопазване в пограничните и неатрактивни
райони – Факия, Голямо Буково, Загорци, Зорница, Сливово, Вълчаново и др.

IV.4.20. Опазване и промоция на материалната и духовната култура на населението.
Развитие на традициите в областта на културата, музейното дело и спорта.
Дейност 212
- "Развитие на интегриран туристически продукт: "Древните земи на Средец и вечните
чудеса на Странджа" FAR ТГС България-Турция BG 2006/018-385.01.02/GS Стойност на
пр. – 150 000 евро. Проектът е одобрен, но не е финансиран поради изчерпване на средства
по програмата.
В резултат от наблюдението на изпълнението на Общинския план 2007-2013 г. се
налагат следните
ИЗВОДИ:
1. Реализирани са значителен брой дейности за подобряване условията за живот,
естетизацията на селищната среда и качеството на живот чрез изграждане на базисната
техническа инфраструктура.
2. Модернизирана е материално-техническата база на детските заведения, училищата,
социалните и здравни заведения.
3. Не се подобри значително базисната транспортна инфраструктура в гр. Средец и
общината. Според финансовите възможности на общината са извършени ремонтни дейности
- изкърпване и полагане на нови асфалтови настилки на улици в града и на четвъртокласната
пътна мрежа.

4. Подобряват се условията за привличането на нови инвеститори в града и общината чрез
създаване и реконструкция на подходяща инфраструктура и предоставяне на общински
имоти за реализация на инвестициите. Наблюдава се завишена активност от страна на
инвеститорите в областта на изграждането на инсталации за производство на ел. енергия от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
5. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на общината.
6. Извършена е значителна подготовка от общинска администрация за усвояване на средства
от европейските фондове, като през периода януари 2008 – октомври 2010 год. са
разработени и подадени за финансиране 32 проектни предложения на стойност 56 321
811,12 лева, в това число:
- изпълнени проекти – 11 на стойност 3 538 615,65 лв.;
- в процес на изпълнение – 5 проекта на стойност 6 247 658,29 лв.
- проекти в процес на оценка – 3 на стойност 8 235 976,2 лв.
(Приложение 1- Справка за текущото състояние на подадените проекти от Община Средец).
7. Реализирани са голям брой културни и спортни мероприятия, допринасящи за
утвърждаването на традициите в общината.
8. Относителният дял на реализирания брой дейности спрямо заложените в Общинския план
за развитие 2007-2013 г. е 30,51 %.
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