Приложение 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА 2011 г.
ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.
I.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез създаване на благоприятни условия и
подходяща бизнес среда.

ПРИОРИТЕТ 1

Цел 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.

Цел 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.

Цел 3

Активизиране и задълбочаване на международното и трансграничното сътрудничество. Привличане на
вътрешни и външни инвестиции.

Цел 4

Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм – селски, аграрен, културен, ловен и др. като се
използва потенциала на Черноморието.

Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща
развитието на бизнеса и подобряване качеството на живот.
ПРИОРИТЕТ 2

Цел 1

Подобряване управлението на отпадъците в общината.

Цел 2

Запазване на екологичния баланс и опазване на биоразнообразието.
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Цел 3

Рехабилитация на пътната мрежа в общината.

Цел 4

Водоснабдяване на част от населените места и рехабилитация на съществуващата, остаряла водопреносна
мрежа. Изграждане на канализационна мрежа.

Цел 5

Увеличаване плътността и качеството в телекомуникацията и цифровизацията на общината и използване
на оптични технологии, използване на възобновяеми енергийни източници.

Цел 6

Подкрепа на екологосъобразни производства и технологии.

Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена институционална среда.

ПРИОРИТЕТ 3

Цел 1

Автоматизиране на дейностите, чрез създаване на е-община

Цел 2

Внедряване на съвременни компютърни технологии.

Цел 3

Систематично обучение и повишаване квалификацията на служителите.

Цел 4

Развитие на партньорство между граждани и местна власт.

Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия.

ПРИОРИТЕТ 4

Цел 1

Създаване на условия адекватни на съвременните изисквания за образование и възпитание на децата.

Цел 2

Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на условия за реализацията им.

Цел 3
Цел 4

Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и програми за хора в неравностойно
положение и доизграждане модел на мултиетническо общество.
Подобряване на съществуващата материално-техническа база и структура на образованието,
здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта и тяхното усъвършенстване в съотвествие с
националните и европейски стандарти.
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ІІ.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Наименование на проекта

Година

Дейност по години

Извършено/постигнати резултати през
2011г.

ПРИОРИТЕТ 1
Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез създаване на благоприятни условия и
подходяща бизнес среда.
Цел 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.

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.

2011

Дейност „ПОДПОМАГАНЕ
НА
ЕСТЕСТВЕНОТО
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
НА
ОБЩИНСКИ
ГОРСКИ
ФОНД”

2011

Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА Създадено трайно сливово насаждение
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ на площ от 59 дка в землището на
ЧЕРУПКОВИ ВИДОВЕ”
с.Бистрец.

2011

На територията на община Средец е
Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА увеличен броя на пчелните семейства
ПЧЕЛИНИ”
със 520 броя в землището на с.Пънчево,
с.Дебелт,
с.Бистрец,
гр.Средец,
с.Момина Църква.

МЯРКА І.2.2. Развитие на биологично земеделие и
агролесовъдство

2011

През отчетния период са създадени
трайни
насаждения от черупкови
Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ видове общо 63 дка, в т.ч.:
ЧЕРУПКОВИ ВИДОВЕ”
- 11 дка орехи- в землището на с.Драка;
- 52 дка лешници- в землището на
с.Проход.
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2011

2011

Дейност ПО „СЪЗДАВАНЕ
НА ФЕРМА ЗА ПЛЕМЕННИ
ЖИВОТНИ - ГОВЕДА И
ОВЦЕ,
МЕСОДАЙНО
И
МЛЕЧНО НАПРАВЛЕНИЕ”
Дейност
„РАЗШИРЯВАНЕ
НА ОРАНЖЕРИЙНОТО И
ПОЛСКО
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО”

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”.
В землището на с.Проход и гр.Средец
са разширени площите заети с полско
зеленчукопроизводство.

2011

Провеждани са регулярни кампанийни
работни срещи за консултации на
земеделските
производители,
Дейност „КОНСУЛТАНТСКИ регистрирани на територията на община
УСЛУГИ
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ Средец, организирани от Областната
ПРОИЗВОДИТЕЛИ”
служба за съвети в земеделието
гр.Бургас,
Общинска
служба
„Земеделие”
гр.Средец
и
отдел
„Земеделие и гори” към община Средец.

2011

Дейност „СЕРТИФИЦИРАНЕ Сертифицирано е производството на
НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА орехи и бадеми на площ от 30 дка в
ПРОДУКЦИЯ”
землището на с.Драка.

2011

В с.Момина Църква е възтановена
говедовъдна ферма за 60 броя говеда, в
Дейност „ВЪЗТАНОВЯВАНЕ
с.Г.Буково говедовъдна ферма от 13 бр.
И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
говеда и в с.Д.Ябълково говедовъдна
ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ”
ферма от 41 бр. говеда - месодайно
направление.

2011

Дейност „СЪЗДАВАНЕ НА
В
с.Бистрец
е
създаден
ФЕРМИ С МЕСОДАЙНО
животновъден обект за отглеждане на
НАПРАВЛЕНИЕ
В
20 бр. кози и в с.Светлина ферма за
ГОВЕДОВЪДСТВОТО,
отглеждане на 274 бр. овце.
ПТИЦЕВЪДСТВОТО,
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ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО
ОВЦЕВЪДСТВОТО”

И В процес на изграждане е птицевъдна
ферма в землището на с.Малина

Цел 3 Активизиране и задълбочаване на международното и трансграничното сътрудничество. Привличане на вътрешни и външни
инвестиции.

2011

Разработени и подадени за финансиране
два
проекта
по
Програмата
„Трансгранично
сътрудничество
Дейност „ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ:
НА
ТРАНСГРАНИЧНОТО 1. „Трансграничен културен център за
СЪТРУДНИЧЕСТВО
С деца” на стойност 799 906,24 евро.
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ”
2. „Среща на култури по европейски
начин” на обща стойност 706 542,46
евро.

2011

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.

Мярка: Културен обмен с Републики Турция,
Румъния, и Сърбия.
Дейност
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА
ТРАДИЦИОННИ
ЗА
ОБЩИНАТА ЗАНАЯТИ И
ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”
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Цел 4 Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм – селски, аграрен, културен, ловен и др. като се използва потенциала на
Черноморието.

Мярка: Формиране
продукт.

на

местен

туристически

2011

Подготвен и спечелен проект по ОП
„Регионално развитие 2007-2013 г.”
Операция 3.1 BG161РО001/3.1-03/2010
Дейност „РЕКОНСТРУКЦИЯ
„Подобряване
на
туристическите
НА
АРХЕОЛОГИЧЕСКА
атракции и
свързаната с тях
БАЗА
ДЕУЛТУМ
С.
инфраструктура” на стойност 784
ДЕБЕЛТ”.
040,63 лв. Поради големия размер на
съфинансирането
от
общината,
договорът за БФП не е подписан.

ПРИОРИТЕТ 2 Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща
развитието на бизнеса и подобряване качеството на живот.
Цел 1 Подобряване управлението на отпадъците в общината.

Мярка: Водоснабдяване на част от населените
места и рехабилитация на съществуващата, остаряла
водопреносна
мрежа.
Изграждане
на
канализационна мрежа.

Мярка:
Подкрепа
на
производства и технологии

екологосъобразни

2011

За подобряване качеството на живот на
населението, освен изграждането на
техническата инфраструктура, важно
място заема и предоставянето на
Дейност
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. различни социални услуги. В тази
връзка служители от администрацията
РОСЕНОВО”
разработиха
интегриран
проект
„Водоснабдяване на малки населени
места
в
община
Средец
и
подобряване на социално-битовите
условия в тях”

2011

Подготвено и подадено заявление за
БФП към Национален доверителен
екофонд
Обект: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ
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ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
СГРАДАТА НА СОУ „СВ.СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЙ” ГР. СРЕДЕЦ”
Цел 3.

Рехабилитация на пътната мрежа в общината.

2011

„За моя град – подкрепа за устойчиво
развитие:
Реконструкция
и
рехабилитация на пътна настилка по
бул. "Л.Каравелов и прилежащите
Дейност
улици, ул. "Братя Миладинови" и ул.
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛ.
"Полковник Дичо Петров" гр.
„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Средец. Проектът е на стойност 1
903 086 лева и се финансира от ДФЗ по
Програмата за развитие на селските
райони и е в процес на изпълнение.

2011

Изпълняван проект по Програмата за
развитие на селските райони е
„Реконструкция на път BGS2232/ІІІДейност „РЕХАБИЛИТАЦИЯ
539,
Средец-Русокастро/ДюлевоОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”
Драчево
в
участъка
„ДюлевоАврамов мост” от км. 0+000 до км.
6+461,47”

2011

Основен ремонт на Общинска пътна
мрежа
по
стоп.начин/път
BGS2050/ІІІ539, Дюлево-Русокастро/граница общ./Камено-Средец/-СуходолОрлинци-/ІІІ-795/BGS2241/ІІІ795,п.к.Вълчаново-Драка/-ПроходБелилаСредец,
BGS3238/BGS3240,
Бистрец-Синьо
Камене/
БистрецКубадин - 54 900,00 лв.
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2011

Основен ремонт на път БГС3233/ІІІ908,м.Босна-Варовник/-Богданово
89 867,00 лв.

2011

Основен ремонт на път BGS2235/ІІ79,Г.Крушево-Средец/-ФакияГ.Ябълково/ - 89 962,00 лв.

2011

Основен ремонт на път BGS2242/ІІІ908,м.Босна-п.к.ІІ-79/-Г.
БуковоКирово-Граничар - 59 620,00 лв.

2011

Основен ремонт на път
Граничар - 62 457,00 лв.

2011

Ремонт на път Г. Буково-Тракийци - 33
513,00 лв.

Кирово-

Цел 4.
Водоснабдяване на част от населените места и рехабилитация на съществуващата, остаряла водопреносна мрежа. Изграждане на
канализационна мрежа.

2011

Община Средец изпълнява проект
„Доизграждане на канализационна
мрежа и частична реконструкция на
Дейност „КАНАЛИЗАЦИЯ
водопроводната мрежа в гр. Средец"
УЛИЦИ ГР. СРЕДЕЦ”
по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 9
481 296,58 лв.

ПРИОРИТЕТ 3. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена институционална среда.
Цел 3. Систематично обучение и повишаване квалификацията на служителите.
Мярка: Обучение на кадрите

2011

Дейност:
Повишаване
на
административния капацитет

През изминалата година общия брой на
обучените служители е 58, от които 26
кметове и кметски наместници.
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ПРИОРИТЕТ 4
Цел 1.

Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия

Създаване на условия, адекватни на съвременните изисквания за образование и възпитание на децата.
Саниране сградата на ОДЗ – 2

Мярка: Подобряване на съществуващата МТБ

2011

Саниране сградата на ЦДГ с.
Дебелт

Спечелен 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” на стойност 845 763,04 лв.

Цел 2. Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на условия за реализацията им.
Оказана подкрепа и осигурен достъп до
обучение и социални услуги за лица в
неравностойно положение.

Мярка: Борба с младежката безработица чрез
програми за професионална ориентация

2011

Дейност:
„БОРБА
С
МЛАДЕЖКАТА
БЕЗРАБОТИЦА
ЧРЕЗ
ПРОГРАМИ
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЕНТАЦИЯ”
Дейност:
„ВКЛЮЧВАНЕ
НА
МЛАДЕЖИ
КАТО
БЕНЕФИЦИЕНТИ
В
ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ”

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
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възлиза на 104 887 лв.

Цел 3. Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и програми за хора в неравностойно положение и
доизграждане модел на мултиетническо общество.
Мярка: Намаляване на трайната безработица чрез
програми за професионално обучение и прилагане
на активни мерки за заетост.

Дейност: „ВКЛЮЧВАНЕ НА
ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ В Национална програма „От социални
ПРОГРАМА
„ОТ помощи към заетост” – 10 безработни за
СОЦИАЛНИ
ПОМОЩИ период 01.03.2011 – 30.11.2011 г
КЪМ ЗАЕТОСТ”

Цел 4. Подобряване на съществуващата материално-техническа база и структура на образованието, здравеопазването, социалните услуги,
културата и спорта и тяхното усъвършенстване в съотвествие с националните и европейски стандарти.

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 Проектът е на обща стойност 34 999
за цялата страната и
Агенция
за
социално 999,93 лв.
подпомагане чрез:
осигурява предоставяне на първи етап
1. Създаване на заетост за на социална услуга „Личен асистент” и
групи
в
неравностойно на втори етап заетост на лица с
увреждания .
положение на пазара на труда
по проект „Подкрепа за
достоен живот” по схема за
предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG051PO001-5.2.09
„Алтернативи”
2. Проект „И аз имам
семейство”, финансиран по ОП Неговото изпълнение
“Развитие
на
човешките 08.12.2011 г.
ресурси”
Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова

стартира

на
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помощ:
"ПРИЕМИ
Бюджетна
BG051РО001-5.2.11

Мярка: Опазване и промоция на културноисторическото наследство, развитие на традициите в
областта на културата, музейното дело и спорта.

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

2011

МЕ"
линия

Дейност „ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
СТРАНДЖАНСКО-ТРАКИЙСКИ СЪБОР „ФОЛКЛОРЕН
ВЕНЕЦ БОЖУРА”

Ежегодно през месец май се провежда
Националният
Странджанскотракийски събор „Фолклорен венец
божура”

ОДОБРИЛ: инж. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на община Средец
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