Приложение 1

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2007
- 2013 г.
Общинският план за развитие 2007-2013 г. е основен документ, определящ
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на община Средец.
На основание чл. 91, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, ежегодно се
изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет Средец Годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през
2011 година.
Със Заповед № 165 от 05.03.2012 г. на Кмета на Община Средец е назначена
комисия за изготвяне на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Средец през 2011 г.
Общинският план за развитие е отворен и гъвкав – по отношение на мерките и
проектите.
В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по
приоритетите, Кмета на общината разработва проекти и програми за привличане на
външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.
І. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия на общината.
Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на
предвидените дейности, породени от икономическата криза, която се отрази както в
национален, така и в регионален аспект. Реална оценка за социално-икономическия
напредък в Община Средец ще направим на база данни, публикувани в сайта на НСИ за
общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни
и за отделните области и общини.
Основно икономиката на Община Средец е съсредоточена в град Средец и
с.Дебелт. Град Средец като общински център изпълнява ролята на център на зона на
локална икономическа гравитация. Преобладаващата част от икономически активното
население (5 100 души) е заета в селско и горско стопанство – ангажираните в
земеделски стопанства са 34,8 % от общия брой заети лица, като за същия период
заетите в промишлеността са 44,15 %. В селата на общината почти няма производство и
основно хората там се занимават с отглеждане на селскостопанска продукция с цел
самозадоволяване, а не реализация на пазара.
Анализ на социално икономическия профил на община Средец:
1. Община Средец е на седмо място по население и на първо по територия сред
общините в област Бургас.
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2. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на общината е 14 820 души.
Динамиката му показва тенденция на намаление (с около 12,67%) или с 2 151 души
през 2011 спрямо 2005 г. Средната гъстота на населението намалява. Естественият и
механичен прираст са отрицателни.
3. Безработицата в Средец нараства постепенно от 2009 г. По данни на РСЗ –
Бургас, към 31.12.2011 г., равнището на безработица достига 19,06% и е едно от найвисокото в област Бургас. Към 30.04.2012 г. коефициентът на безработица в общината
нараства на 20,92 % и е по-висок от средните стойности за областта и за България.
Безработните лица в Община Средец в края на 2011 г. наброяват 972 души и
нарастват спрямо същия период на м.г. с 133 души. Безработните жени са 580 и
нарастват спрямо регистрираните безработни жени в края на 2010 г. с 81. Броят на
безработните мъже на пазара на труда остава почти непроменен, като намалява с 8
души спрямо предходната година. Безработните младежи до 35 години от 276 души в
края на 2010 г. нараства на 318 д. в края на 2011 г. Относителният дял на
регистрираните лица без квалификация нараства спрямо предходната година с 4,29
пункта, а относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование нараства с
5,49 пункта. Преобладават регистрираните безработни лица с работническа професия –
235 д., а регистрираните специалисти са 72 души. Или приблизително на всеки
безработен специалист се падат по трима безработни с работническа професия.
4. На територията на общината има регистрирани 337 икономически субекта,
които през последните три години бележат спад в резултат на преустановяване на
дейността, факт продиктуван както от общата икономическа обстановка в страната,
така и от човешкия фактор. С най-голям относителен дял са субектите в сферата на
търговията и услугите – около 53 % от всички регистрирани стопански единици на
територията на Общината.
5. Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските райони
на България, в какъвто район се намира община Средец. Една трета от активното
население в общината е заето в селското и горско стопанство. Селското стопанство е
традиционен отрасъл за общината, специализирано в производство на зърнено-житни
култури, овцевъдство и говедовъдство. Общината притежава сравнително добри
ресурси за развитие на земеделието. Земеделските територии са 69 237 ха, а почвеноклиматичните условия благоприятстват отглеждането на различни култури.
Територията на общината се намира в район с много добър слънчев ресурс и с
подходящи почвено-климатични условия за развитието на всички отрасли в селското
стопанство.
Растениевъдството е един от най-устойчиво развиващите се подсектори на
земеделието в община Средец. Основната специализация в растениевъдството е
зърнопроизводството, предимно ечемик и пшеница. Отглеждат се и технически
култури - слънчоглед, а през последните 2 години се увеличи значително
производството на рапица. На относително по-крупните земеделски производители с
над 1 500 дка обработваема площ се падат около 15% от тази площ на общината, а
останалата част се пада на множество по-дребни земеделски стопани. Това показва, че
окрупняването на обработваемата земя не е на достатъчно високо равнище, за да може
да се осигури по-висока конкурентноспособност на произвежданата селскостопанска
продукция. Забелязва се тенденция на нарастване на трайните насаждения – сливи,
лешници и бадеми. Последните години е налице завишен интерес към създаване на
орехови насаждения. Важно, но не достатъчно добре използвано направление в
растениевъдството, е биологичното земеделие. То се подпомага от структурните
фондове на ЕС. Община Средец има благоприятна екологична обстановка за развитие
на биологично земеделие, но все още няма голям опит в това отношение. Един от
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важните ресурси на общината – наличие на значителни ливади, мери и пасища все още
не се използва ефективно като основа за интензивно животновъдство.
Животновъдството е един от традиционните отрасли на Община Средец.
Развива се предимно в частният сектор. Преобладават дребни земеделски стопанства
особено в селата, където в последните години се наблюдава обезлюдяване и липса на
работна сила. В малките села хората се занимават с животновъдство с цел
самозадоволяване, а не реализация. При сравняване на три последователни години
(2009-2011), е налице спад в броя на селскостопанските животни при почти всички
видове, като най-голямо е намалението при козите и овцете.
За да се развива в следващите години едно модерно животновъдство,
отговарящо на новите изисквания за добив на качествени и безопасни животински
суровини, е необходимо по-нататъшно подобряване на породната структура,
окрупняване и преструктуриране на животновъдните стопанства.
6. Общинските горски територии на Община Средец са концентрирани в
югоизточната част на общината и са с обща площ 21800 ха. Площта на държавната
собственост на територията на ДГС „Средец” е 19352 ха, на юридически лица и частни
стопани- 3780 ха и религиозна собственост- 66 ха.
Управлението и стопанисването на общински горски фонд се осъществява на
база действащите лесоустройствени проекти за територията на ДГС Средец и ДГС
Бургас. В процес на изготвяне и приемане е нов Лесоустройствен проект на Държавно
горско стопанство „Средец” за предвидените лесоустройствени мероприятия за
периода 2011 – 2020 година.
През 2011 г. са сключени анекси към договорите с Държавно горско стопанство
гр. Средец и Държавно горско стопанство гр. Бургас за удължаване срока на договора
за управление на общинския горски фонд до 30.06.2012 г. Съгласно тези договори
изпълнителите се задължават да извършват управлението, стопанисването, ползването
и охраната на Общинския горски фонд, съгласно изработени лесоустройствени
проекти, спазвайки разпоредбите на Закона за горите. Ежегодно с решение на
Общинския съвет се определя размера на годишното ползване на дървесината,
сроковете за изпълнение и начинът на ползване в общинските горски територии.
През 2011 г. от общинските горски територии e добита 21 000 куб.м.
широколистна и иглолистна дървесина. Освен добива на дървесина от горските
територии се добиват редица странични продукти, като гъби, билки, паша на домашни
животни, диворастящи плодове и др., както и осъществяване на дейности като ловен и
селски туризъм.
За да се създаде устойчиво развитието на горските територии е необходимо да
се подобри икономическата стойност на горите, чрез отгледни, възобновителни и
санитарни сечи, залесяване с подходящи видове, недопускане на ерозионни процеси и
нерагламентирани сечи. За целта започна подготовката за регистрация на Общинско
горско предприятие като специализирано звено към Общината.
7. Туризмът в общината се развива бавно, но успешно. Броят на
пренощувалите лица и приходите от нощувки се увеличават за периода 2007-2011 г.
Към 2011 г. в община Средец има общо 7 места за настаняване и средства за подслон, в
това число – 1 мотел, 3 бунгала, 2 къщи и 1 Ловен дом с общо 67 легла. Броят на
легловата база нараства от 38 през 2007 г. до 67 през 2011 г.
8. Средната годишна работна заплата в Средец е с 45% по-ниска от средната за
страната, но нараства от 2 159 лева през 2008 г. на 2 836 лева през 2011 г. (или с
23,87%)
9. Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно
на икономическото развитие и на финансовите резултати на предприятията. Приходите
от дейността, нетните приходи от продажби и печалбите намаляват.
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Анализите на текущото състояние показаха, че община Средец се нуждае от
ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на
демографските проблеми, генериране на растеж и устойчиво развитие на
промишлеността, селското и горско стопанство, търговията, услугите и туризма.
Настоящата икономическа ситуация в страната беше изключително
неблагоприятна и за бюджета на общината. Това наложи през годината да се
предприемат антикризисни мерки и ефективен предварителен и последващ контрол на
разходите за осигуряване на приоритетно финансиране на определени дейности.
Независимо от влиянието на икономическата криза в Община Средец започна
реализацията на одобрени и финансирани проекти по различни програми, финансирани
от европейските финансови инструменти, Републиканския бюджет и бюджета на
общината. Това е израз на последователната политика на общинското ръководство за
изпълнение на целите от „Общинския план за развитие 2007 -2013” през 2011 година
за постигане на
визията за развитие – Превръщане на община Средец в
конкурентноспособна община в Бургаски регион с високо качество на живот и
утвърдена позиция като южна граница на ЕС.
Изпълнението на мерките и дейностите за изграждане на техническата
инфраструктура на територията на общината продължава и през тази година.
По-важни обекти, които са в процес на изграждане или са изградени през
2011 година със средства от различни програми, са:

№
по Наименование на проекта
ред
1

2

1

„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

2

„Реконструкция на път
BGS2232/ІІІ-539, СредецРусокастро/ДюлевоДрачево
в
участъка
„Дюлево-Аврамов мост”
от км. 0+000 до км.
6+461,47”

Договорена
сума
(лева)

Съфинансиране
(общ.
участие)
лева

Екип по
подготовка
на проекта

Екип за
управление на
проекта

Период на
изпълнение
на проекта
от/до

5

6

7

8

9

М.Чолакова
М.Димитрова
Г.Стоянова

Консултантска
фирма
Д.Иванов,
Ж.Стоянова,
Д.Павлова,
М.Димитрова

08.10.2010 08.10.2013

М.Чолакова
М.Димитрова
Г.Стоянова

Консултантска
фирма
Д.Иванов,
Ж.Стоянова,
Д.Павлова,
М.Димитрова

05.11.2010 05.11.2013

1 903 086

3 024 406

няма

няма

4

3

„Водоснабдяване на малки
населени места в община
Средец и подобряване на
социално-битовите
условия в тях”

4

„Странджа
–
Йълдъз:
Развитие
на
дребномащабна
инфраструктура
за
опазване на природното и
културното наследство в
трансграничната зона”

5

„За децата с отговорност:
Осигуряване на енергийна
ефективност в ОДЗ № 2 гр.
Средец и ЦДГ с. Дебелт,
допринасяща за устойчиво
развитие
на
община
Средец”

6

"Подкрепа
живот"

за

1 026 982

1 170 000

845 763,04
БФП
718 898,58

Проектът се
достоен
финансира
от АСП

7

„Бъдеще сега: Създаване
на условия за социално
включване на децата в
община Средец”.

8

„Равен шанс: създаване на
социални предприятия в
община Средец”

9

През погледа на децата...

10

„И
АЗ
СЕМЕЙСТВО”

ИМАМ

800 000

251 977

50 139

Проектът се
финансира
от АСП

няма

М.Чолакова
М.Димитрова
Г.Стоянова

Консултантска
фирма
Г.Стоянова,
Е.Митева,
Н.Гарджева,
Н.Каракостова

няма

П. Шиварова
А. Колеолова
М. Владева
М.
Димитрова
М.Чолакова

П. Шиварова
А.Колеолова
М. Владева
М. Димитрова
М. Гъркова

01.07.2011 01.07.2013

М.Чолакова
М.Димитрова
Шиварова

Маргарита
Чолакова
Марияна
Димитрова
Мариела
Гъркова
Румяна
Георгиева

13.12.2010 13.12.2012

126 864,46

20.12.2010 20.12.2013

Райна
Миларева,
01.11.2010 Петя Петкова,
30.09.2012
Лалка Бойчева,
Калинка Цанева

няма

няма

Шиварова
Р.Пейчева
Марияна
Димитрова
Л.Бойчева
Атанасова

П. Шиварова,
Росица Пейчева,
Марияна
31.05.2011 Димитрова,
31.10.2013
Лалка Бойчева,
Пенка
Атанасова

няма

Р. Миларева
Л. Бойчева
П. Петкова
К. Цанева

Райна Миларева
01.02.2012 Лалка Бойчева
01.08.2013
Петя Петкова

няма

П. Шиварова
Р. Пейчева
М. Владева
Д. Кънчева

П. Шиварова
Р. Пейчева
М. Владева
Д. Кънчева
М. Джермова

01.10.2011 15.07.2012

Р.Пейчева
Р.Димитрова

08.12.2011 30.10.2013

ІІ. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Общинския план за
развитие за 2011 година, е следното:
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ПРИОРИТЕТ I. Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез
създаване на благоприятни условия и подходяща бизнес среда.
Изключително важно за развитието на община Средец е воденето на политика,
чийто резултат е подобряване на жизнената среда, развитие на устойчив туризъм,
запазване на естествената околна среда, целесъобразно използване на местния
природен ресурс и повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на ВЕИ.
Ежегодно се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост, където са включени и терени предоставяни за развитие на
икономиката в общината. През 2011 година община Средец обяви терени общинска
собственост за продажба чрез публично оповестени търгове/конкурси с предназначение
за развитие на различни дейности, но поради силната икономическа стагнация бе
проявен слаб интерес от купувачи. Завършена е процедура за промяна
предназначението на земеделски земи за производство на електроенергия от
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 439,494 дка.
За по-доброто икономическо развитие на общината е необходимо да се обърне
специално внимание и институционална подкрепа за развитието на земеделието,
услугите и туризма. Необходимо е също така да се засили рекламирането на
икономическия ресурс на общината чрез медии, публикации, участие в борси,
самостоятелно и в партньорство с представителите на местния бизнес.
Изпълнени дейности през 2011 г. по тази приоритетна ос:
Специфична цел 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.
МЯРКА І.2.1. Балансирано управление на горите.
Дейност „ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД”
През 2011 г. на площ от 245 дка са извършвани дейности по отглеждане на
залесени през 2009 г. култури и на площ от 13 дка е извършено попълване на
незалесени горски култури.
МЯРКА І.2.2. Развитие на биологично земеделие и агролесовъдство
Дейност „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ОТ СЕМКОВИ КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ”
През 2011 г. е създадено трайно сливово насаждение на площ от 59 дка в
землището на с. Бистрец.
Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ”
На територията на община Средец е увеличен броя на пчелните семейства със
520 броя в землището на с.Пънчево, с.Дебелт, с.Бистрец, гр.Средец, с.Момина Църква.
Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЧЕРУПКОВИ
ВИДОВЕ”
През отчетния период са създадени трайни насаждения от черупкови видове
общо 63 дка, в т.ч.:
- 11 дка орехи- в землището на с.Драка;
- 52 дка лешници- в землището на с.Проход.
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Дейност ПО „СЪЗДАВАНЕ НА ФЕРМА ЗА ПЛЕМЕННИ ЖИВОТНИГОВЕДА И ОВЦЕ, МЕСОДАЙНО И МЛЕЧНО НАПРАВЛЕНИЕ”
В с.Вълчаново е създадена ферма за 16 бр. коне „Каракачански кон” и в
с.Дюлево овцеферма от 100 бр. овце порода „Ил дьо франс”
Дейност
„РАЗШИРЯВАНЕ
НА
ОРАНЖЕРИЙНОТО
И
ПОЛСКО
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО”
В землището на с.Проход и гр.Средец са разширени площите заети с полско
зеленчукопроизводство.
Дейност
„КОНСУЛТАНТСКИ
УСЛУГИ
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 и отдел „Земеделие и гори” към община Средец.
Дейност „СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ”
Сертифицирано е производството на орехи и бадеми на площ от 30 дка в
землището на с.Драка.
Дейност „ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИ
ОБЕКТИ”
В с.Момина Църква е възтановена говедовъдна ферма за 60 броя говеда, в
с.Г.Буково говедовъдна ферма от 13 бр. говеда и в с.Д.Ябълково говедовъдна ферма от
41 бр. говеда - месодайно направление.
Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА ФЕРМИ С МЕСОДАЙНО НАПРАВЛЕНИЕ В
ГОВЕДОВЪДСТВОТО,
ПТИЦЕВЪДСТВОТО,
ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО
И
ОВЦЕВЪДСТВОТО”
В с.Бистрец е създаден животновъден обект за отглеждане на 20 бр. кози и в
с.Светлина ферма за отглеждане на 274 бр. овце.
В процес на изграждане е птицевъдна ферма в землището на с.Малина.
Дейност „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА БАЗА ДЕУЛТУМ с.
ДЕБЕЛТ”.
Подготвен и спечелен проект по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Операция 3.1 BG161РО001/3.1-03/2010„Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура” на стойност 784 040,63 лв. Проектът цели да
допринесе за създаването на модерна туристическа инфраструктура и развитието на
туристически атракции в Община Средец в подкрепа на балансирано устойчиво
развитие на туризма в Бургаски регион.
Резултати: Подкрепени туристически атракции /обекти; създадени работни
места в подкрепените туристически атракции; атрактивна Археологическа база,
представяща пред посетителите движимите паметници от археологическите
проучвания в Деултум, Лапидариум за експониране на архитектурни и епиграфски
паметници; Ателие за реставрация на археологически паметници и атракцион за
моделиране на глина (възстановка на древен занаят) – демонстрация и участие на
посетителите в занаята; изградена туристическа инфраструктура – площадки за стрелба
с лък и копие, снабдени с реквизит от облекла (от тракийската, римската и
византийската епохи), анимации и интерпретации на събития от историята на древния
град; изградена охрана на обекта с КПП и видео наблюдение; паркинг, санитарни
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възли, вкл. за инвалиди; изготвена туристическа брошура на туристическите обекти и
атракции.
Поради голямата стойност на общинското съфинансиране - 490547,96 лв. не е
сключен договор за БФП и проектът няма да се изпълни.
Дейност „ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
С РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ”
Разработени и подадени за финансиране са два проекта по Програмата
„Трансгранично сътрудничество БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ:
1. „Трансграничен културен център за деца” на стойност 799 906,24 евро.
2. „Среща на култури по европейски начин” на обща стойност 706 542,46 евро.
Дейност „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ ЗА ОБЩИНАТА
ЗАНАЯТИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”
За подпомагане устойчивото икономическо развитие в зоната на трансгранично
сътрудничество, Общинска администрация гр. Средец разработи проект и получи
безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 170 000 лв. Проектът „Странджа –
Йълдъз: Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното
и културното наследство в трансграничната зона” бе разработен по Приоритетна
ос 2: Повишаване на качеството на живота, Мярка 2.1: Опазване на околната среда,
природата, историческото и културно наследство по Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Турция.
Община Средец е водещ партньор в съвместния проект, включващ изграждането
на: Посетителски център в местността „Божура”; Работилница за културни атракции
„Странджа-Йелдъз”; реконструкция на път, подобряващ достъпа до забележителности
и обекти на селски туризъм. Ще бъдат обособени: Галерия на народното изкуство;
Фолклорен музикален театър и Лятно училище за природозащитници на разменен
принцип.
Изграждането на посетителски информационен център ще спомогне за
развитието на различните форми на селски туризъм. По този начин ще се повиши
жизнения стандарт на
населението от трансграничния район чрез развитието на
слабозастъпен сектор на икономиката в нашата община. Развитието на различните
форми на туризъм ще спомогне за разкриването на нови работни места не само в
общинския център, но и в част от населените места на общината.
ПРИОРИТЕТ ІI. Опазване и подобряване качеството на околната среда и
създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща развитието на бизнеса и
подобряване качеството на живот.
За да се изпълнява приоритет 2 от „Общинския план за развитие 2007 -2013 г.” е
необходима подкрепата и нагласата на местната власт да създава условия,
стимулиращи развитието на бизнеса във всички области, но най-вече в сферата на
селското стопанство. Необходимо е привличане на инвестиции и инвеститори за
изграждане и развитие на общината, чрез използване на природните ресурси, както и
търсене на външно финансиране чрез европейските финансови инструменти и други
донори.
Дейност „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. РОСЕНОВО”
За подобряване качеството на живот на населението, освен изграждането на
техническата инфраструктура, важно място заема и предоставянето на различни
социални услуги. В тази връзка служители от администрацията разработиха интегриран
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проект „Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и подобряване
на социално-битовите условия в тях” с основни цели:
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 (гр. Средец, Дебелт, Дюлево, Драчево, Пънчево, Росеново и Светлина)
с цел доставка на социални услуги, насочени към най-уязвимите групи в обществото
за преодоляване на социалната им изолация.
С изпълнение на проектното предложение ще се постигнат следните резултати:
- 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.
- Изградени помпени станции І-ви и ІІ-ри подем.
- Изграден външен напорен питеен водопровод – 5 470 м.
- Изграден хранителен питеен водопровод – 2 278 м.
- Изграден напорен резервоар 150 м3.
- Изградена вътрешна водопроводна мрежа на с. Пънчево – 4 403 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”.
- Доставени 2 бр. транспортни средства.
Дейност „КАНАЛИЗАЦИЯ УЛИЦИ ГР. СРЕДЕЦ”
За подобряване на жизнената среда и осигуряване на високо качество на живот,
основен и жизнено важен е въпросът, свързан с доизграждане на техническата
инфраструктура – улична мрежа на Средец, благоустрояване на съществуващи улици в
населените места от общината; подмяна на остарялата водопроводна мрежа и
изграждането на канализационни мрежи в съставните населени места на общината. За
целта приоритетно се подготвиха и стартираха проекти в сферата на водоснабдяването
и канализацията.
През 2011 г. Община Средец кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с
проект „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на
водопроводната мрежа в гр. Средец" пред УО на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 9 481 296,58 лв. и с неговата реализация се
цели:
1. Да увеличи обхвата на предоставяните канализационни услуги и да
осигури достатъчно водно количество и товар на замърсяването за нормалната
експлоатация на ПСОВ посредством доизграждането на канализационната мрежа в
агломерацията.
2. Да подобри екологично състояние на р. Средецка (воден обект, попадащ
във водосбора на чувствителна зона – Черноморско крайбрежие, трансгранични
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води) посредством екологосъобразно заустване на всички битови отпадъчни води от гр.
Средец.
3. Да осигури мерки за устойчиво предотвратяване на природни бедствия
(наводнения) и намаляване на здравния риск, както и да ограничи загубите и да
гарантира необходимото качество на доставяните питейни води посредством
прилагането на интегриран подход – изграждането на разделна дъждовна канализация
и реконструкция на най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа на
агломерацията (по част от трасетата на канализацията).
4. Да съдейства за постигане на националните и европейски хоризонтални
политики (опазване на околната среда; равни възможности и превенция срещу
дискриминация; заетост и др.), както и за реализация на основните приоритети на
Общността за Кохезионната политика 2007-2013 г., насочени към повишаване на
привлекателността на регионите, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на
адекватно качество и ниво на услугите и опазване на техния екологичен потенциал.
Дейност „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
За да се подпомогне развитието на град Средец, с цел превръщането му в
привлекателен, устойчив и достъпен общински център, действащ като двигател за
повишаване конкурентноспособността на селата от района бе разработен и спечелен
проет „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.
Проектът е на стойност 1 903 086 лева и се финансира от ДФЗ по Програмата за
развитие на селските райони. С неговото изпълнение се цели:
1. Осигуряване на по-добър жизнен стандарт и социално благосъстояние на
населението от общината чрез създаване на висококачествена околна среда.
2. Повишаване на привлекателността и възможностите за развитие на бизнеса в
общината чрез подобряване на уличната мрежа.
3. Подобряване достъпа до различни видове услуги, предлагани на територията
на града.
4. Намаляване на миграционните процеси.
5. Подобряване
на
транспортно-експлоатационните
качества
и
носимоспособността на уличните настилки с оглед осигуряване условия за безопасност
на движението и комфорт на пътуващите.
Дейност „РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”
Друг изпълняван проект по Програмата за развитие на селските райони е
„Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в
участъка „Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до км. 6+461,47”, чиято основна цел
е Да се преодолеят факторите, ограничаващи икономическата активност и
качеството на живот, чрез обновяване и модернизация на пътната инфраструктура
в Община Средец. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат:
• Намаляване на миграционните процеси и повишаване привлекателността и
конкурентноспособността на населеното място.
• 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.
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РЕМОНТИРАНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА С КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА:
1. Основен ремонт на Общинска пътна мрежа по стоп.начин/път
BGS2050/ІІІ539, Дюлево-Русокастро/-граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци/ІІІ-795/BGS2241/ІІІ-795,п.к.Вълчаново-Драка/-Проход-БелилаСредец,
BGS3238/BGS3240, Бистрец-Синьо Камене/ Бистрец-Кубадин - 54 900,00 лв.
2. Основен ремонт на път БГС3233/ІІІ-908, м.Босна-Варовник/-Богданово
89 867,00 лв.
3. Основен ремонт на път BGS2235/ІІ-79, Г.Крушево-Средец/-ФакияГ.Ябълково/ - 89 962,00 лв.
4. Основен ремонт на път BGS2242/ІІІ-908, м.Босна-п.к.ІІ-79/-Г. БуковоКирово-Граничар - 59 620,00 лв.
5. Основен ремонт на път Кирово-Граничар - 62 457,00 лв.
6. Ремонт на път Г. Буково-Тракийци - 33 513,00 лв.
Дейност „САНИРАНЕ СГРАДАТА НА ОДЗ – 2 ГР. СРЕДЕЦ”
Дейност „САНИРАНЕ СГРАДАТА НА ЦДГ С. ДЕБЕЛТ”
Отчитайки обстоятелството, че околната среда и проблемите, свързани с
нейното опазване, имат пряка връзка с човешкото здраве и с качеството на живот на
хората, и като такива представляват значителен обществен интерес, Община Средец
разработи и получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 20072013 г.” в размер на 845 763,04 лв. за проект „За децата с отговорност: Осигуряване
на енергийна ефективност в ОДЗ № 2 гр. Средец и ЦДГ с. Дебелт, допринасяща за
устойчиво развитие на община Средец”. Обновяването на образователните институции
на територията на общината ще спомогне за подобряване качеството на живот на
местното население чрез предоставяне на по-добри условия за качествено провеждане
на учебно-възпитателния процес и равнопоставеност в бъдещо участие на трудовия
пазар.
Основната цел на проектното предложение е Създаване на нови възможности за
устойчиво развитие в община Средец чрез внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в образователната инфраструктура с цел повишаване
качеството и средата на живот.
Проектът ще постигне следните резултати:
• Подобрено качеството на живот и работна среда и осигурена възможност за
социално включване на лица в неравностойно положение;
• Внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност в 2
образователни институции- ОДЗ 2- гр. Средец и ЦДГ „Дъга” – с. Дебелт;
• Реализирани икономии и намаляване на стойността на топло и
електроенергията – 655 376 kWh /годишно, с екологичен еквивалент 159,81 тона
спестени емисии CO2 .
• Подобрени услуги в областта на образованието;
• Създадени
нови
възможности
за
повишаване
на
местната
конкурентноспособност и устойчиво развитие;
• формирани нови нагласи сред ромската общност чрез
преодоляване
затвореността, изолацията и самоизолацията й.
• След изпълнението на пакета от енергоспестяващите мерки интегрираната
енергийна характеристика на сградата ще съответства на клас на енергопотребление
„С” при което сграда ще отговаря на изискванията за издаване на сертификат категория
„А”.
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Дейност
„ПРОВЕЖДАНЕ
НА
НАЦИОНАЛЕН
СТРАНДЖАНСКОТРАКИЙСКИ СЪБОР „ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА”
Ежегодно през месец май се провежда Националният Странджанско-тракийски
събор „Фолклорен венец божура”.
В Приложение 3 са описани проектите, чието изпълнение стартира през 2011 г.
ПРИОРИТЕТ IV. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на
социалните различия.
Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за съхраняването и
развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство за това е големият брой
обучени кадри от администрацията. През изминалата година общия брой на обучените
служители е 58, от които 26 кметове и кметски наместници.
Дейности: „БОРБА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ”, „ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ КАТО
БЕНЕФИЦИЕНТИ В ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ” И „ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРАЙНО
БЕЗРАБОТНИ В ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ЗАЕТОСТ”
През изминалата година общината бе най-големия работодател. За справяне с
голямата безработица са назначени на работа 115 безработни лица в дейности,
финансирани по различни програми, както следва:
- Национална програма „От социални помощи към заетост” – 10
безработни за период 01.03.2011 – 30.11.2011 г.;
- Аварийни дейности – 15 д. за период 03.01.2011 – 31.03.2011 г.
- Мерки по Закона за насърчаване на заетостта – 4 д.
- Регионални програми – 10 д. за период 01.05.2011 – 30.10.2011 г.
- ОП „Развитие на човешките ресурси” - 80 безработни
Общата стойност на получените средства за работни заплати на лицата
възлиза на 104 887 лв.
Мярка: 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.

Дейности, подпомагана от Агенция за социално подпомагане чрез:
1. Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда
по проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
Проектът е на обща стойност 34 999 999,93 лв. за цялата страната и осигурява
предоставяне на първи етап на социална услуга „Личен асистент” и на втори етап
заетост на лица с увреждания .
2. Проект „И аз имам семейство”, финансиран по ОП “Развитие на човешките
ресурси” Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
"ПРИЕМИ МЕ"
Бюджетна линия BG051РО001-5.2.11.
Изпълнението на проекта, стартира в края на 2011 г. със срок 08.12.2011 30.10.2013 г.
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ІІІ. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
Със заповед № 478 от 13.08.2010 год. на кмета на община Средец е назначена
Постоянна работна група, която разработи Индикатори за оценка на реализацията на
Плана за развитие, по които се извършва оценка на ефективността му всяка година.
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
Основен проблем възникнал през годината е финасово-икономическата криза,
която попречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще
се публикува на страницата на общината в Интернет.
В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2013 г. ще бъдат
предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч.
периодични информационни кампании сред целевите групи.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и
заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на ОПР предлагаме
следните мерки:
• съгласуване на плана с оперативните програми, като източници на средства, с
Областнатa стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015 г., Междинна оценка за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Бургас; Актуализиран
документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Югоизточен район 20102013 г.
• подобряване на оперативността и изготвяне на Програма за реализация на ОПР
за оставащия период на неговото действие до 2013 г. с конкретни проекти, срокове и
отговорници.
д)
мерките
за
прилагане
принципа
на
партньорство;
Необходимо е насърчаване и подобряване на партньорството и координацията с

13

местните НПО и бизнеса, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните
насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013 г.
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на
Общинския план за развитие (ОПР) на община Средец в 2007-2013 г., изготвена в
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Целта на
настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община
Средец през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на
управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране
на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.
ІV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението
Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на ОПР
и докладът за отчетната 2011 г. дават основание да се направят следните изводи:
В Община Средец е създадена организация за прилагане и изпълнение на
Общински план за развитие (ОПР) от гледна точка на планирани и реализирани
проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в
изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. През последните години общинската
администрация се е възползвала от почти всички възможности за кандидатстване с
проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на
българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на
проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е
добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти и дейности.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които
се търсят възможности за финансиране.
Общинската администрация следи за всички възможни европейски и български
програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти,
дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР. Преди изготвянето
на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински
съвет Средец и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за
общината се започва неговото изготвяне.
В резултат от наблюдението на изпълнението на Общинския план 2007-2013 г.
се налагат следните
ИЗВОДИ:
1. През 2011 г. започна реализацията на значителен брой дейности за
подобряване условията за живот, естетизацията на селищната среда и качеството на
живот чрез изграждане на базисната техническа инфраструктура.
2. В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови
инвестиции в града и общината.
3. Не се подобри значително базисната транспортна инфраструктура в гр.
Средец и общината. Според финансовите възможности на общината са извършени
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ремонтни дейности - изкърпване и полагане на нови асфалтови настилки на улици в
града и на четвъртокласната пътна мрежа.
4. Общинска администрация е създала организация за реализирането на
одобрени проекти, финансирани от ЕФ, чрез оперативните програми. Необходимо е
обаче да се ускори изпълнението на дейностите по проектите, поради наближаване на
крайните срокове.
5. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на
общината.
6. Извършена е подготовка от общинска администрация за усвояване на
средства от европейските фондове, като през годината са разработени и подадени за
финансиране 5 бр. проекти на обща стойност 13 773 671,21 лв.
7. Реализирани са голям брой културни и спортни мероприятия, допринасящи
за утвърждаването на традициите в общината.
8. Относителният дял на реализираните дейности спрямо заложените в
Общинския план за развитие 2007-2013 г. е 40,23 %.

Приложения: Приложение 2, Приложение 3, Справка за изпълнените програмите,
проектите и дейностите към 31.12.2011 г. в община Средец,

ИЗГОТВИЛ:
инж. Маргарита Чолакова
Директор на дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и УЕПП”

ОДОБРИЛ:
ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на Община Средец
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