ИНФОРМАЦИЯ
за стартиране изпълнението на проект „Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, СредецРусокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до км.
6+461,47”

На 04.11.2010 год., в гр. София, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Ос 3 – Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Безвъзмездната финансова помощ, която Община Средец ще получи съгласно договора,
е в размер 3 024 406,00 лева, а срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на
сключване му.
Обща цел на проекта: Да се преодолеят факторите, ограничаващи икономическата
активност и качеството на живот, чрез обновяване и модернизация на пътната
инфраструктура в Община Средец.
Конкретни цели на проекта:
1. Да се подобри достъпа на населението от с. Дюлево до различни видове услуги,
предлагани от областния център.
2. Да се насърчи сближаването и свързаността на с. Дюлево с областния център и с
населените места от района, за преодоляване на социално-икономическите различия и
изолираността му от тях.
3. Съкращаване на времето и разходите за транспорт.
4. Намаляване рисковете от пътно-транспортни произшествия (ПТП), повишаване
безопасността и комфорта на пътуващото население.
5. Устойчиво подобряване на транспортно – експлоатационните качества на общинския
път.
6. Намаляване на миграционните процеси и повишаване привлекателността и
конкурентноспособността на населеното място.
7. Намаляване на натовареността на второкласния път Бургас – Средец - Елхово.
С проектното предложение се предвижда основна реконструкция на местен общински
път BGS2232 от км. 0+451,77 до км. 6+461,47.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
• Изпълнени тръбни водостоци – 11 броя;
• Изпълнени плочести водостоци – 3 броя;
• Асфалтирана пътна настилка 6,009 км.;
• Осъществена транспортна връзка с два пътя от републиканската пътна мрежа;
• съкратено транспортно разстояние до областния център Бургас с 10 км.
• Подобрени условията на живот на живеещите в населеното място 544 души.
Подобрен достъп до предлаганите от областен център услуги. Съкратени разходи и време за
транспорт.

