ИНФОРМАЦИЯ
относно напредъка на проект „Водоснабдяване на малки населени места в община Средец
и подобряване на социално-битовите условия в тях”
На 20.12.2010 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 1 026 982,00 лева, а срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на
сключване му. Вече е одобрен работния проект за Център за социални услуги и е подписан
анекс, с който се поставя началото на дейностите по подготовка и провеждане на тръжните
процедури.
Общи цели на проектното предложение:
1. Повишаване качеството на живот на населението в селата Пънчево и Росеново
чрез изграждане на водоснабдителна инфраструктура и рехабилитация на общинска
пътна мрежа.
2. Повишаване качеството на живот чрез въвеждане на нов социален модел в
община Средец с цел доставка на социални услуги, насочени към най-уязвимите групи
в обществото за преодоляване на социалната им изолация.
Конкретни цели на проекта:
1. Намаляване на миграционните процеси и повишаване привлекателността и
конкурентноспособността на селата чрез подобряване на достъпа до качествена
водоснабдителна и пътна мрежа.
2. Опазване на околната среда и преодоляване на социално-икономическите различия
на населените места от общината, чрез изграждане на водопреносна мрежа и
подобряване на пътната инфраструктура.
3. Разширяване броя и вида на социалните услуги в общността с цел:
3.1. Подобряване качеството на живот на старите хора и хората с трайни
увреждания и гарантиране на равноправното им положение.
3.2. Преодоляване на социалната изолация и самоизолация на възрастните и болни
хора и реализиране потенциала им чрез личностно ориентиран модел на работа.
3.3. Предоставяне възможност на възрастните хора за пълноценно включване в
общността чрез различни форми на културен диалог и творчество.
3.4. Укрепване на психическото равновесие и предоставяне на възможност за
инициативност на възрастните хора и лицата с трайни увреждания.
3.5. Укрепване капацитета на Община Средец за предоставяне на социални услуги.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
Изграден хранителен водопровод 498 м.
Реконструиран напорен водоем 220 м2.
Осигурена питейна вода за населението на с. Росеново и „Шато” Росеново.
Изградена вътрешна водопроводна мрежа на с. Росеново – 3 129 м.
Асфалтирана пътна настилка – 1,5 км.
Подобрена сграда, общинска собственост, с разгъната застроена площ 530 м2.
Новоразкрити социални услуги – 3 бр.
Обзаведен и оборудван „Център за социални услуги”.
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